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PRZESZKOLIMY.PL ZAPRASZA NA SZKOLENIE E-LEARNINGOWE: 
  

„Procedury administracyjne w aspekcie nowelizacji KPA dla 
pracowników Urzędu Pracy.” 

 
 
   

 

CELE SZKOLENIA:  
Nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu stosowania przepisów KPA. 
 
ADRESACI:  Pracownicy PUP. 
 

PROGRAM SZKOLENIA: 
  

1. Zasady ogólne postępowania administracyjnego: 

o zasada przyjaznej interpretacja przepisów– art. 7a k.p.a.”  
o zasady proporcjonalności (adekwatności), bezstronności i zasada równego traktowania - art. 8 k.p.a.  
o zasada pewności prawa - uprawnionych oczekiwań – art. 8 § 2 k.p.a.; 
o zasada współdziałania organów dla dobra postępowania - art. 8a k.p.a.; 
o zasada polubownego rozstrzygania kwestii spornych - art. 13 k.p.a.; 
o zmiany dot. zasady dwuinstancyjności i definicja decyzji prawomocnej. 

2. Wszczęcie postępowania administracyjnego - formy.  
3. Strona i jej uprawnienia. Rola pełnomocnika. 
4. Tryb i zakres prowadzenia postępowania dowodowego:  

o dowody – dokumenty urzędowe i prywatne, zeznania świadków, opinie biegłych, oględziny, 
o prawidłowe dokumentowanie czynności dowodowych – protokoły, notatki służbowe, adnotacje, metryki sprawy. 

Pisma urzędowe, 
o wydawanie zaświadczeń.  

5. Terminy – przedłużanie, przywracanie.  
6. Ponaglenie, bezczynność organu i przewlekłość postępowania,: 

o ponaglenie jako środek zaskarżenia bezczynności i przewlekłości; 
o zmiany w art. 36–38 k.p.a., w tym zdefiniowane w art. 37 k.p.a. pojęcie bezczynności i przewlekłości; 
o obowiązek pouczenia strony o możliwości wniesienia ponaglenia, w sytuacji, o której mowa w art. 36 § 1 k.p.a. 

7. Przesłanki do wydania decyzji zgodnej z żądaniem strony: 

o art. 79a k.p.a. - ułatwienie stronie podjęcia działań zmierzających do skorygowania treści wniosku lub uzupeł-
nienia materiału dowodowego w sprawie, a w efekcie – uniknięcie wydania rozstrzygnięcia negatywnego, gdy 
wydanie decyzji pozytywnej jest możliwe; 

o charakter „wątpliwości faktycznych” a reguły dowodowe. 

8. Wezwania, doręczanie pism, postanowień, decyzji.  
9. Decyzja administracyjna:  

o rodzaje wydawanych decyzji, 
o elementy decyzji – charakterystyka z komentarzem, rola uzasadnienia faktycznego i prawnego, 
o prostowanie błędów pisarskich, rachunkowych oraz oczywistych omyłek.  

10.  Rola postanowienia w administracji. 
11. Odwołania i zażalenia. Czynności dokonywane przed organem I instancji.  
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Ciąg dalszy: 

12. Ograniczenie zasady dwuinstancyjności: 

o fakultatywny wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy; 
o oświadczenie o zrzeczeniu się odwołania; 
o zmiana w zakresie postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez organ odwoławczy; 
o sprzeciw od decyzji kasatoryjnej – wymogi formalne i tryb jego wnoszenia oraz rozpoznania; 

13.  Postępowanie z decyzją po przekazaniu przez organ II instancji sprawy do ponownego rozpatrzenia.  
 
14. Postępowanie z art. 145 kpa -wznowienie.  

o Przypadki wznowienia decyzji.  
o Czas  i okres  przewidziany na wznowienia postępowania.  
o Procedura wydawania decyzji po wznowieniu postępowania.  

15. Uchylenie i zmiana decyzji prawomocnej na zasadach art, 154 i 155 kpa. 
16. Stwierdzenie nieważności decyzji art. 156 kpa. 
17. Wydawanie zaświadczeń, terminy. Odmowa wydawania zaświadczeń. 
18. Skargi . 
19. Omówienie nowelizacji kpa od 2019 r. 

20. Dyskusja i konsultacje. 

 

 

Proponujemy do wyboru dwie opcje cenowe: 
 

 290 zł / osoba – cena zawiera: dostęp do materiałów on-line, możliwość konsultacji z trenerem, 
przeprowadzenie testu, obsługę administracyjną całego procesu szkolenia, zaświadczenie. 
 

 350 zł / osoba – cena zawiera powyższe elementy + dodatkowo wysyłkę do urzędu wersji papierowej 
udostępnionych materiałów szkoleniowych, teczkę, notatnik, długopis. 

 

 

 
Szczegółowe informacje w tym tematyka szkoleń dostępna na naszej stronie 

www.przeszkolimy.pl , pod nr tel. 510-705-905 lub mailowo: biuro@przeszkolimy.pl 
Zgłoszenia przyjmujemy na formularzu zgłoszeniowym. 
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