
 

 

 
ŚLĄSKIE FORUM PRAWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH 

 
WYDAWANIE DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH, ZAJĘCIA 

PRAKTYCZNE 
 

INFORMACJE O SZKOLENIU:  
Zapraszamy na zajęcia, które pomogą Państwu udoskonalić praktyczne umiejętności 
w zakresie prowadzenie postępowania administracyjnego. Na zajęciach stacjonarnych 
przedstawimy stanowiska sądów administracyjnych w sprawach należących do tematu 
i budzących poważne wątpliwości interpretacyjne. Zaprezentujemy najnowsze zmiany 
KPA, w tym zmiany wynikające z ustawy o doręczeniach elektronicznych. 
 
INFORMACJE O ŚLĄSKIM FORUM PRAWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH: 
Przy okazji serdecznie zachęcamy radców prawnych jednostek samorządu 
terytorialnego, aby przystąpić do Śląskiego Forum Prawników Samorządowych. 
Forum jest platformą umożliwiającą edukację, konsultacje, wymianę poglądów 
i dyskusje środowiskowe prawników zajmujących się obsługą jednostek administracji 
publicznej. Członkami są prawnicy - głównie radcy prawni – zatrudnieni lub 
współpracujący z jednostkami administracji publicznej.  
Zadaniem Forum jest umożliwienie konsultacji z przedstawicielami instytucji 
powołanych do sprawowania nadzoru prawnego nad jednostkami administracji 
publicznej, a także z autorytetami życia naukowego i publicznego. 
Celem Forum jest organizacja spotkań z wybitnymi specjalistami na temat 
funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce oraz wymiana doświadczeń 
związanych ze stosowaniem prawa w jednostkach samorządu terytorialnego. 
Członkami są prawnicy - głównie radcowie prawni - zatrudnieni lub współpracujący 
z jednostkami administracji publicznej. Forum jest otwarte dla wszystkich radców 
prawnych, adwokatów, doradców podatkowych i innych prawników, zajmujących się 
lub zainteresowanych problematyką administracji publicznej. 
Aby stać się członkiem Forum należy wypełnić deklarację członkowską (do pobrania na  
stronie www.okst.pl w zakładce „FORA”) i przesłać ją na adres koordynatora. Na 
stronie znajdziecie Państwo również statut Forum oraz inne niezbędne informacje. 
 
 
 

SZKOLENIE KATOWICE 
12 września 2022 r.  



 
 

CELE I KORZYŚCI: 
 Przeanalizowanie, jakie są najczęstsze błędy lub zaniechania pracowników organów 

administracji publicznej, które wpływają na trwałość decyzji administracyjnych oraz 
zaprezentowanie jak ich unikać.  

 Przedstawienie jak prowadzić postępowanie z poszanowaniem praw jego stron 
i uczestników. 

 Pokazanie jak powinna wyglądać formalnie prawidłowa decyzja administracyjne. 
 Możliwość inicjowania dyskusji i analizy najbardziej intersujących zagadnień przez 

uczestników zajęć. 

 
PROGRAM: 
1. Pojęcie decyzji administracyjnej. 
2. Analiza pojęć: decyzja ostateczna, prawomocna oraz wykonalna. 
3. Elementy składowe decyzji: 

 oznaczenie organu, 
 data wydania decyzji, 
 oznaczenie strony lub stron postępowania, 
 wskazanie podstawy prawnej, 
 rozstrzygnięcie, 
 rygor natychmiastowej wykonalności, 
 uzasadnienie decyzji, możliwość odstąpienia od porządzenia uzasadnienie, 
 pouczenia. 

4. Sprostowanie i uzupełnienie decyzji. 
5. Zmiana decyzji ostatecznej. 
 
ADRESACI:  
Radcy prawni, osoby przygotowujące i weryfikujące decyzje administracyjne. 
 



 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE  
I KARTA ZGŁOSZENIA 

Śląskie Forum Prawników Samorządowych. Wydawanie decyzji administracyjnych, 
zajęcia praktyczne 

  
Szkolenie będziemy realizowali w formie stacjonarnej w siedzibie Ośrodka, ul. Moniuszki 7; Katowice, 
III piętro. 

 
12 września 2022 r. Szkolenie w godzinach 9:00-13:00 

  

Cena: członkowie Śląskiego Forum Prawników Samorządowych w ramach składki 
470 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków 
publicznych. 

CENA zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu w siedzibie Ośrodka z zachowaniem wymaganych 
standardów spotkań stacjonarnych,  
materiały szkoleniowe w wersji papierowej i elektronicznej,  
poczęstunek, 
certyfikat ukończenia szkolenia,  
możliwość bezpośrednich konsultacji z trenerem. 

DANE DO 
KONTAKTU: 

Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki 
ul. Moniuszki 7, 40-005 Katowice 
tel. 32 206 98 43, 206 80 39, 259 86 73, 71 372 41 21 
szkolenia@okst.pl; barbara.tekien@okst.pl 

 
DANE UCZESTNIKA ZGŁASZANEGO NA SZKOLENIE 

 
Nazwa i adres nabywcy  
(dane do faktury) 

 

Nazwa i adres odbiorcy   

NIP   Telefon  

1. Imię i nazwisko uczestnika, stanowisko,  
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU 

 

2. Imię i nazwisko uczestnika, stanowisko,  
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU 

 

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub 
co najmniej 70% ze środków publicznych (proszę zaznaczyć właściwe)  

TAK ☐     NIE ☐ 

Proszę o certyfikat w formie: Papierowej ☐ 
Elektronicznej ☐ e mail………………………………………….…………………… 

 
Proszę o przesłanie faktury na adres mailowy: …………………………………………………………………………………………………. 
Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń Fundacji Rozwoju 
Demokracji Lokalnej zamieszczonym na stronie Organizatora www.okst.pl oraz zawartej w nim Polityce prywatności i ochrony danych 
osobowych. 

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl  
do 7 września 2022 r. 

UWAGA Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać potwierdzone 
przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jest 
równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy uregulować 
przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV. 

 
Podpis osoby upoważnionej ____________________________________ 


