Zapraszamy na szkolenie:

Tryby nadzwyczajne w postępowaniu administracyjnym,
czyli kiedy i w jaki sposób urzędnik może procedować wobec decyzji
ostatecznej (wznowienie postępowania, stwierdzenie nieważności,
zmiana albo uchylenie decyzji ostatecznej)
22 lutego 2018 r.
Adresaci:

Pracownicy administracji publicznej, m.in.:
 pracownicy urzędów miast, urzędów gmin, starostw powiatowych, urzędów
marszałkowskich,
 pracownicy jednostek organizacyjnych samorządu (np. urzędów pracy,
MOPSów/GOPSów),
 pracownicy organów administracji rządowej (np. stacji sanitarnoepidemiologicznych,
nadzorów
budowlanych,
inspektoratów
weterynaryjnych).

Cel:

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z problematyką trybów
nadzwyczajnych w administracji. Korzyścią dla uczestników będzie poszerzenie
wiedzy w zakresie postępowania administracyjnego.

Prowadzący:

Radca prawny, wieloletni pracownik administracji publicznej (samorządowej
i rządowej), mający doświadczenie szkoleniowe oraz praktykę stosowania prawa
w kancelarii prawnej.

Miejsce:

Szczecin, ul. K. Kolumba 86

Czas trwania:

9.30 – 14.30

Cena:

330,00 zł netto/os. przy zgłoszeniu do 08.02.2018 r.
360,00 zł netto/os. przy zgłoszeniu po 08.02.2018 r.
Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników jst
oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70%
ze środków publicznych. Rabat 10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej
instytucji.
Program szkolenia
1.

Istota trybów nadzwyczajnych – wskazanie istoty postępowań nadzwyczajnych,
omówienie wad decyzji administracyjnych.

2.

Wznowienie postępowania – przedstawienie tego trybu postępowania, omówienie
charakteru postępowania, organu właściwego, przesłanek wznowienia postępowania.

3.

Postanowienie w sprawie wznowienia postępowania – szczegółowe omówienie
sytuacji kiedy wydaje się postanowienie o wznowieniu, a kiedy o odmowie wznowienia
postępowania.

4.

Brak udziału strony w postępowaniu bez jej winy – szczegółowe wyjaśnienie tej
podstawy wznowienia, z uwzględnieniem orzecznictwa sądowego.

5.

Nowe okoliczności faktyczne i nowe dowody  szczegółowe omówienie tej podstawy
wznowienia, z uwzględnieniem orzecznictwa sądowego.

6.

Decyzja w postępowaniu wznowieniowym – wskazanie na możliwe rozstrzygnięcia po
zakończeniu postępowania w sprawie wznowienia.

7.

Stwierdzenie nieważności  przedstawienie tego trybu postępowania, omówienie
charakteru postępowania, organu właściwego, przesłanek i możliwych rozstrzygnięć, z
przedstawieniem orzecznictwa sądowego.

8.

Brak podstawy prawnej  szczegółowe omówienie tej podstawy stwierdzenia
nieważności, z uwzględnieniem orzecznictwa sądowego.

9.

Rażące naruszenie prawa – szczegółowe omówienie tej podstawy stwierdzenia
nieważności, z uwzględnieniem orzecznictwa sądowego.

10.

Uchylenie i zmiana decyzji administracyjnej 
przedstawienie tego trybu
postępowania, omówienie charakteru postępowania, organu właściwego i przesłanek.
KARTA ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE:

Tryby nadzwyczajne w postępowaniu administracyjnym
– 22 lutego 2018 r.
Preferowany termin zgłaszania do: 08.02.2018 r. (niższa cena)
Ostateczny termin zgłaszania do: 15.02.2018 r.
Dane do wystawienia FV
Nabywca

Odbiorca

………………………………………………………………………

…………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……..…………………………………………………………

………………………………………………………………………

…………………………………………………………………

- Nr NIP Nabywcy
-

-

1. ................................................................................................................................................................................................................
imię i nazwisko, (wypełnić drukowanymi)
telefon kontaktowy
e-mail
2....................................................................................................................................................................................................................
imię i nazwisko, (wypełnić drukowanymi)
telefon kontaktowy
e-mail
Rabat 10%

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej
w 70% ze środków publicznych (niepotrzebne skreślić) TAK / NIE

……………………….…………………………………....
podpis i pieczątka osoby delegującej

Kartę zgłoszenia należy przesłać faxem na nr 91 487 85 22 22 lub jej skan na mail: centrum@frdl.szczecin.pl.
Można też zgłosić się poprzez stronę internetową www.frdl.szczecin.pl
Uwaga! O zakwalifikowaniu się na wybrane szkolenie decyduje przesłanie karty zgłoszenia, co jest równoznaczne z
akceptacją regulaminu szkoleń otwartych dostępnego na naszej stronie.
Przesyłanie karty zgłoszenia oznacza, że Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez FRDL
Centrum Szkoleniowe w Szczecinie w celu organizowania i realizacji szkoleń, zgodnie z Ustawą o ochronie danych
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Z roku 1997, nr 133, poz. 883).

