EkoDialog zaprasza na szkolenie:
"Nowelizacja Ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego
z dnia 1 czerwca 2017 r."
Warszawa, 4 października 2017 r.

OPIS SZKOLENIA:
Nowelizacja ustawy Kodeks postępowania administracyjnego z 1 czerwca 2017 r. jest
jedną z największych, które weszły w życie od czasu obowiązywania ustawy i z pewnością
najbardziej rewolucyjną pod względem zakresu. Uczestnicy postępowań administracyjnych
wielokrotnie podkreślali, iż największą wadą obowiązującej procedury administracyjnej jest
jej czasochłonność i iluzoryczność ochrony prawnej uczestników postępowania oraz sztywne
ramy, które uniemożliwiają organom administracji elastyczność przy prowadzeniu
postępowania i orzekaniu. Celem wprowadzonych zmian jest przede wszystkim
przyspieszenie i uproszczenie postępowania poprzez wprowadzenie zupełnie nowych
instrumentów prawnych oraz zmodyfikowanie już istniejących, jak również poprawa
standardów procedury na wielu płaszczyznach –dedykowanych zarówno organom
administracji, jak i stronom postępowania.

PROGRAM SZKOLENIA:
1.

Zmiana zasad ogólnych K.p.a.

2.

Rozwiązywanie kwestii spornych.

3.

Zasada dwuinstancyjności.

4.

Prawomocność decyzji.

5.

Bezczynność, przewlekłość, ponaglenie.

6.

Doręczenia.

7.

Liczenie terminów.

8.

Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych.

9.

Poświadczanie dokumentów za zgodność z oryginałem.

10. Wskazanie przesłanek do wydania decyzji negatywnej.
11. Rozstrzyganie wątpliwości.
12. Współdziałanie organów.
13. Elementy składowe decyzji.
14. Mediacja.
15. Zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach.
16. Milczące załatwienie sprawy.
17. Ugoda administracyjna.
18. Zmiany w postępowaniu odwoławczym.
19. Sprzeciw od decyzji kasatoryjnej.
20. Administracyjne postępowanie uproszczone.
21. Administracyjne kary pieniężne.
22. Przepisy przejściowe.
WYKŁADOWCA: JOLANTA KOCHANOWSKA
Karierę rozpoczęła w 2003 r. podejmując pracę na stanowisku zajmującym się obsługą
prawną Departamentu Ochrony Przyrody w Ministerstwie Środowiska. W 2005 r.
kontynuowała pracę w Departamencie Instrumentów Ochrony Środowiska w tym samym
ministerstwie. W latach 2008-2012 jako pracownik Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
zajmowała się obsługą prawną Departamentu Ocen Oddziaływania na Środowisko. W latach
2009-2010 zajmowała się obsługą prawną Wydziału Rolnictwa i Środowiska w Urzędzie
Gminy Konstancin Jeziorna. Od 2007 r. do chwili obecnej prowadzi szkolenia i wykłady z
zakresu szeroko pojętej procedury inwestycyjnej na rzecz administracji rządowej
i samorządowej oraz osób prawnych i fizycznych. Od 2012 r. jest radcą prawnym.
Specjalizacja:

procedura

administracyjna

procesu

inwestycyjnego

ze

szczególnym

uwzględnieniem etapu planowania przestrzennego łączonego z ochroną przyrody i etapu
oceny oddziaływania na środowisko.

LOKALIZACJA:

Warszawa, Centrum Konferencyjne Golden Floor, budynek
Millennium Plaza, al. Jerozolimskie 123A, samo centrum miasta
(Rondo Zawiszy), ok. 600 metrów od Dworca Centralnego. Numer sali
prześlemy na kilka dni przed szkoleniem.

TERMIN:

4 października 2017 r., zajęcia odbywają się w godzinach 10.00-16.00

KOSZT:

590 PLN netto (+ 23% VAT) za osobę

Szkolenie ma charakter usługi kształcenia zawodowego.
Dla instytucji zaświadczających, że szkolenie finansowane jest ze środków publicznych
(w całości bądź minimum w 70%) zastosujemy stawkę VAT zw.
W CENĘ SZKOLENIA WLICZONE SĄ:
•
•
•
•
•

Wykłady,
Materiały szkoleniowe,
Obiad,
Serwis kawowy,
Zaświadczenia uczestnictwa.

KONTAKT:

szkolenia@ekodialog.pl
tel. 604 533 262
www.ekodialog.pl

