Postępowanie administracyjne po
nowelizacji Kodeksu postępowania
administracyjnego;
Małgorzata Gajda-Durlik
Program:
1. Istota i funkcje postępowania administracyjnego
2. Zasady ogólne postępowania administracyjnego, ze szczególnym
uwzględnieniem zmian wynikających z nowelizacji – tj. art. 7a, art. 8
§ 2, art. 8a, art. 13, art. 15, art. 16 § 3 k.p.a.
Znaczenie zasady in diubio pro libertate w procesie stosowania prawa
Zasada bezstronności, równego traktowania i proporcjonalności
Zasada pewności prawa
Zasada współdziałania organów
Zasada polubownego rozstrzygania kwestii spornych
Zasada dwuinstancyjności – reguła, wyjątki
Ostateczność a prawomocność – istota i skutki prawne
3. Zakres obowiązywania kodeksu postępowania administracyjnego
a) Administracyjne postępowanie ogólne a prawne formy działania
administracji
b) Administracyjne postępowania uproszczone, po nowelizacji K.p.a
4. Podmioty postępowania administracyjnego
-Organy prowadzące postępowanie (pojęcie organu w k.p.a., organy
wyższego stopnia, zdolność prawna organu do prowadzenia postępowania
- właściwość miejscowa, rzeczowa, instancyjna, delegacyjna, istota i
rodzaje sporów o właściwość, wyłączenie pracownika i organu)
5. Czynności techniczno - procesowe postępowania
administracyjnego
(doręczenia w szczególności w warunkach postępowania z udziałem
znacznej liczby podmiotów, wezwania, udostępnianie akt, protokoły i
adnotacje, terminy w k.p.a., instytucja przywrócenia terminu w k.p.a.,
środki dyscyplinujące przebieg postępowania, ze szczególnym
uwzględnieniem zmian po nowelizacji, zasady postępowania,
odpowiedzialność porządkowa pracownika)
6. Wszczęcie postępowania w trybie i na zasadach obowiązujących
po nowelizacji K.p.a.
(sposoby wszczęcia postępowania, instytucja odmowy wszczęcia
postępowania data i forma wszczęcia postępowania, pojęcie i wymogi
formalne podania, pozostawienie podania bez rozpoznania, przekazanie
podania według właściwości, zasada weryfikacji treści wniosków stron i
żądań w nich zawartych)
7. Dowody i postępowanie wyjaśniające według reguł
obowiązujących po nowelizacji
(pojęcie i przedmiot dowodu, uprawdopodobnienie,
prawdopodobieństwo, domniemania faktyczne i prawne, fikcje prawne,
klasyfikacja środków dowodowych, postępowanie dowodowe, formy
postępowania dowodowego - postępowanie gabinetowe, rozprawa)
- Zakres obowiązków informacyjnych organów w fazie postępowania
wyjaśniającego
- Zasada in dubio pro reo w postępowaniu wyjaśniającym
8. Przerwanie toku postępowania

Wykładowca:

Małgorzata GajdaDurlik
– doktor nauk prawnych,
pracownik naukowo –
dydaktyczny uczelni
wyższej, specjalista z zakresu
prawa i postępowania
administracyjnego, radca
prawny, członek etatowy
Samorządowego Kolegium
Odwoławczego
w Rzeszowie, członek grupy
konsultacyjnej projektu
nowelizacji k.p.a.

Termin i miejsce:

17 września 2017
(Pn), godz. 10:00,
Rzeszów,
ul. Grottgera 10,
sala 317 (PSS "Społem")
Cena:

200 zł
[w cenie materiały szkoleniowe
i poczęstunek]

Zgłoszenia:
1. telefonicznie:

17 85 218 62
2. e-mail:

szkolenia@betakom.org

http://betakom.org
zgłoszenie elektroniczne
wymaga potwierdzenia
przez BETAKOM
3. poczta:
Betakom
Rzeszów 2
Skr. Pocztowa 23

a) Zawieszenie postępowania
b) Umorzenia postępowania
9. Rozstrzygnięcie zapadające w postępowania administracyjnym
a) decyzja (pojęcie i charakter prawny decyzji, klasyfikacja, elementy
decyzji, rygor natychmiastowej wykonalności, klauzule dodatkowe
decyzji)
b) postanowienie (pojęcie i charakter prawny postanowienia, klasyfikacja
postanowień, forma postanowienia)
c) ugoda w k.p.a.
d) mechanizmy polubownego rozstrzygania kwestii spornych – instytucja
mediacji w k.p.a.
e) Milczące załatwienie sprawy.
10. Zasady podejmowania rozstrzygnięć w ramach współdziałania
organów
11. Kontrola rozstrzygnięć w administracyjnym toku instancji
(klasyfikacja środków kontroli, odwołanie i postępowanie odwoławcze,
rozstrzygnięcia w postępowaniu odwoławczym z uwzględnieniem
ostatnich zmian K.p.a., zakaz reformationis in peius, samokontrola w
postępowaniu odwoławczym, wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy,
zażalenie, instytucja zrzeczenia prawa do odwołania, nowe zasady
postępowania odwoławczego – art. 136 k.p.a. i 138 § 2a i 2b k.p.a.)
12. Kontrola rozstrzygnięć ostatecznych wadliwych a instytucja
prawomocności
a) wznowienie postępowania (przesłanki wznowienia postępowania,
postępowanie w sprawie wznowienia)
b) stwierdzenie nieważności decyzji (przesłanki stwierdzenia nieważności,
postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności)
13. Kontrola rozstrzygnięć ostatecznych niewadliwych a instytucja
prawomocności
a) Uchylenie lub zmiana decyzji w trybie art. 154 i 155 k.p.a. odwołalność fakultatywna (wzruszenie decyzji nie tworzącej praw
nabytych - 154 k.p.a., wzruszenie decyzji tworzącej prawa nabyte - 155
k.p.a.)
b) Uchylenie lub zmiana decyzji w trybie art. 161 k.p.a. - odwołalność
subsydiarna
c) Uchylenie decyzji w związku z kontrolą jej wykonania - art. 162 § 2
k.p.a.
d) Uchylenie lub zmiana decyzji na podstawie przepisów szczególnych art.163 k.p.a.
14. Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji
15. Opłaty i koszty postępowania
16. Administracyjne postępowania uproszczone
17. Administracyjne kary pieniężne
18. Europejska współpraca administracyjna

