
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

Kodeks postępowania 
administracyjnego w systemach 

zabezpieczenia społecznego z 
uwzględnieniem zmian prawnych w 

roku 2021 

Uczestnicy szkolenia nabędą umiejętności stosowania w 
codziennej praktyce przepisów kodeksu postępowania 
administracyjnego, prawidłowego prowadzenia postępowania 
oraz odpowiedniego uzasadniania faktycznego podejmowanych 
rozstrzygnięć administracyjnych. W trakcie szkolenia zostaną 
przedstawione zmiany prawne, które weszły lub wejdą w życie w 
2021 r. Prowadzący, praktyk na co dzień orzekający w 
samorządowym kolegium odwoławczym, zwróci uwagę na 
najczęściej pojawiające się błędy w decyzjach wydawanych przez 
jednostki organizacyjne pomocy społecznej.  
 
Program: 
 

1. Zasady ogólne kodeksu postępowania administracyjnego 

w tym wskazanie praktycznego zastosowania - zmiana 

zasady pisemności w 2021 r.  

2. Postępowanie wyjaśniające ; 

-strona postępowania i jej reprezentacja w postępowaniu- 
pełnomocnictwa  

-doręczenia pism i decyzji – elektronizacja postępowań 

administracyjnych –ustawa o doręczeniach elektronicznych  

-doręczenia pism i decyzji stronie zamieszkałej za granicą –

zasady  

-sporządzanie  protokołu  z wyjaśnień strony,  

-notatki służbowe jako dowody  

-udostępnianie i odmowa udostępniania akt stronie, \ 

-wyznaczanie przedstawiciela dla osoby nieobecnej lub 

niezdolnej do czynności prawnych  

-sporządzanie odpisów z akt sprawy i odmowa wydawania 
uwierzytelnionych kopii  z akt sprawy ( czy możliwe jest 

kserowanie akt sprawy, wydawanie potwierdzonych za 

zgodność z oryginałem kserokopii akt sprawy)    

 -terminy załatwienia sprawy ( właściwe przedłużenia 

terminu załatwienia sprawy)   

-zawieszanie prowadzonego postępowania 
administracyjnego –kiedy jest możliwe a kiedy konieczne  

 CELE I KORZYŚCI: 

• Nabycie umiejętności 

stosowania w codziennej 

pracy przepisów kodeksu 

postępowania 

administracyjnego, 

prawidłowego wszczynania 

postępowania, oceny swojej 

właściwości, odpowiedniego 

doręczania pism i decyzji, 

umiejętności komunikacji ze 

stroną ubiegającą się o 

przyznanie świadczeń z 

zapewnieniem jej gwarancji 

procesowych, właściwego 

formułowania podstawy 

prawnej decyzji z zakresu 

przyznawania lub odmowy 

przyznania świadczeń oraz 

odpowiedniego uzasadniania 

faktycznego podejmowanych 

w tym zakresie rozstrzygnięć 

administracyjnych. 

• Usystematyzowanie wiedzy w 

przedmiocie procedury 

administracyjnej z 

uwzględnieniem zmian 

prawnych w tym zakresie. 

• Omówienie zmian prawnych 

związanych z tematyką 

szkolenia oraz ich 

praktycznych skutków w 

codziennej pracy. 

 

 

 

PROWADZĄCY:  

Specjalistka z zakresu postępowania 

administracyjnego, rodzinnego, 

świadczeń rodzinnych i społecznych, 

OFERTA SZKOLENIA ZAMKNIĘTEGO 



  

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. 

-ocena dowodów  

- kpa a RODO  

3.   Wydawanie decyzji pozytywnych i odmownych  

sporządzanie decyzji- właściwe uzasadnianie decyzji  

-umarzanie postępowania w części lub w całości ( kiedy 

zachodzi bezprzedmiotowość postępowania, a kiedy są 

podstawy do wydania decyzji odmownej)    

-postępowanie odwoławcze  

4.    Zmiana i uchylenie decyzji – tryby zmiany z ustawy i z kpa  

 
 



  

 

Szkolenia zamknięte realizujemy w formie stacjonarnej jak również w 
formule on-line. 

 
Jak organizujemy szkolenie zamknięte stacjonarne? 
W przypadku organizacji szkolenia zamkniętego w formule stacjonarnej Trener i koordynator szkolenie 
przyjeżdżają do Państwa w ustalonym terminie do siedziby Zamawiającego lub innym ustalonym 
miejscu.  
 
Cena szkolenia stacjonarnego wynosi dla 15-20 uczestników wynosi 3600 zł netto zw. 
z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych (zwolnienie z art. 43, 
ust.1, pkt 29C u.p.t.u). Płatność przelewem po szkoleniu w terminie 14 dni. 

 
Cena obejmuje: 
• Analizę potrzeb szkoleniowych i dostosowanie programu szkolenia do potrzeb Zamawiającego, 
• Przygotowanie i przeprowadzenie dedykowanego programu szkolenia przez 1 trenera, 
• Materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika dostępne w wersji papierowej i elektronicznej, 
• Imienne certyfikaty ukończenia szkolenia, 
• Ewaluację szkolenia i przekazanie jej wyników Zamawiającemu, 
• Konsultacje poszkoleniowe. 

 
Jak organizujemy szkolenia zamknięte online? 
Uczestnicy mogą uczestniczyć w szkoleniu w formule stacjonarnej (w sali urzędu czy dowolnym miejscu 
wyposażonym w rzutnik i internet), mieszanej tj. część osób w sali urzędu, część przy komputerach lub 
wszyscy przy komputerach (praca zdalna lub przy swoich stanowiskach pracy). Ekspert będzie prowadził 
szkolenie z sali multimedialnej (zdalnie) dzięki czemu będą go Państwo widzieli i słyszeli, a materiały, 
prezentacje, filmy instruktażowe, dokumenty będą wyświetlane przez niego na ekranie Państwa 
monitora lub w sali urzędu za pośrednictwem rzutnika multimedialnego. 
Zarówno przed spotkaniem, jak i w jego trakcie mogą Państwo zadawać pytania poprzez mikrofon lub 
czat. Trener odpowiada na te pytania na bieżąco lub w drugiej części szkolenia w sesji pytań i 
odpowiedzi. 
Platforma, na której odbywa się webinarium, jest dostępna bezpośrednio przez przeglądarkę 
internetową, (Google Chrome). Potrzebny jest komputer z dostępem do Internetu. Przydatne mogą być 
również słuchawki z mikrofonem lub głośniki. 

 
Cena szkolenia on-line wynosi dla 15-20 uczestników wynosi 2700 zł netto zw. z VAT w 
przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych (zwolnienie z art. 43, ust.1, 
pkt 29C u.p.t.u). Płatność przelewem po szkoleniu w terminie 14 dni. 

 
Cena obejmuje: 
• Analizę potrzeb szkoleniowych i dostosowanie programu szkolenia do potrzeb Zamawiającego, 
• Przygotowanie i przeprowadzenie dedykowanego programu szkolenia przez 1 trenera, 
• Materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika dostępne w wersji elektronicznej, 
• Imienne certyfikaty ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej, 
• Ewaluację szkolenia i przekazanie jej wyników Zamawiającemu, 
• Konsultacje poszkoleniowe. 


