
 

 

KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W PRAKTYCE. 
NOWE REGULACJE DOTYCZĄCE DORĘCZEŃ ELEKTRONICZNYCH.  

 

INFORMACJE O SZKOLENIU:  
Proponujemy organizację szkolenia zamkniętego dla Państwa jednostki, którego przedmiotem jest omówienie 
zagadnień z zakresu postępowania administracyjnego, z uwzględnieniem istotnych zmian wprowadzonych 
nowelizacjami z kilku ostatnich lat (również w trakcie pandemii), w tym w szczególności kwestii doręczeń 
elektronicznych wchodzących w życie od października 2021 r. i w kolejnych latach. 

 

PODSTAWOWE ZAGADNIENIA OMÓWIONE PODCZAS SZKOLENIA:  
 Podstawowe zagadnienia związane z postępowaniem administracyjnym, szczególnie z zakresem stosowania 

przepisów KPA, przebiegiem postępowania administracyjnego i  rozstrzygnięciami wydawanymi w tym 
postępowaniu.  

 Obowiązki podmiotów publicznych, wynikające z wprowadzenia ustawy o doręczeniach elektronicznych. 
 Zakres regulacji ustawy o doręczeniach elektronicznych i zmianach w Kodeksie postępowania 

administracyjnego, związany z wejściem w życie tej ustawy. 
 Problematyka wyłączeń spod doręczeń, konsekwencje wynikające z wpisania adresu do bazy adresów 

elektronicznych. 
 Zakres publicznej usługi hybrydowej. 
 Kwestia odpowiedzialności podmiotów za nieprawidłowości. 

 

PROPONOWANI PROWADZĄCY:  
Radca prawny, ekspert z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy oraz przepisów prawnych dotyczących 
ochrony danych osobowych, zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Doświadczona 
trenerka, prowadząca szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników administracji publicznej. Autorka 
komentarzy i opinii prawnych;  
lub  
Specjalistka z zakresu postępowania administracyjnego, rodzinnego, świadczeń rodzinnych i społecznych, członek 
etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, wieloletni praktyk orzecznik, trener szkoleń 
prawnych z zakresu zabezpieczenia społecznego oraz procedury administracyjnej, konsultant Warszawskiego 
Centrum Pomocy Rodzinie oraz ośrodków pomocy społecznej. 
 

Uwaga! W przypadku zlecenia nam realizacji tego szkolenia w dniach                                                  

21 czerwca – 31 sierpnia 2021 r. obowiązuje 20 % rabatu* od całkowitej ceny szkolenia.  

*Do 31 sierpnia wystarczy zgłosić zlecenie szkolenia. Samo szkolenie może zostać zrealizowane w 

kolejnych miesiącach.  

 
Szkolenie może zostać zrealizowane w formule on-line lub stacjonarnie w Państwa jednostce. 

 

W celu uzyskania indywidualnej oferty szkolenia dla Państwa jednostki prosimy o kontakt z: 
Kierownik Zespołu ds. Szkoleń: magdalena.stawiarska@mistia.org.pl; tel: +48 12 623 72 44, 501 333 554 

SZKOLENIE             
ZAMKNIĘTE  


