X OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE RADCÓW PRAWNYCH I ADWOKATÓW
OBSŁUGUJĄCYCH INSTYTUCJE ZARZĄDZAJĄCE, POŚREDNICZĄCE
I WDRAŻAJĄCE
Zmiany w prawie w zakresie doręczeń elektronicznych
i KPA po 1 lipca 2021 roku w pracy instytucji odpowiedzialnych
za dystrybucję, kontrolę, odzyskiwanie i rozliczanie środków europejskich
Specustawa funduszowa, zmiany w egzekucji administracyjnej
oraz aktualne problemy orzecznicze

Krutyń, 13-15.07.2021 r.

X OGÓLNOPOLSKIE
SPOTKANIE
Wyjątkowe spotkanie
To najważniejsze spotkanie radców prawnych i adwokatów nadzorujących
odzyskiwanie środków europejskich. W czasie X OGÓLNOPOLSKIEGO
SPOTKANIA RADCÓW PRAWNYCH I ADWOKATÓW OBSŁUGUJĄCYCH INSTYTUCJE
ZARZĄDZA JĄCE, POŚREDNICZĄCE I WDRAŻA JĄCE skupimy się na wybranych
zagadnieniach zmian w prawie w zakresie doręczeń elektronicznych i KPA
po 1 lipca 2021 roku. W związku z wejściem w życiem z dniem 1 lipca
2021 roku ustawy o doręczeniach elektronicznych i zmian w innych ustawach
powiązanych z tymi regulacjami koniecznym stanie się dostosowanie trybu
doręczeń w sferze prac instytucji związanych ze środkami europejskimi.
W czasie Spotkania przedstawione zostaną od strony praktycznej nowe
rozwiązania prawne na wszystkich możliwych etapach dystrybucji środków
europejskich, m.in. w procedurach konkursowych, odwoławczych
i administracyjnych. Ponadto zajęcia obejmowały będą omówienie innych
zmian w prawie tj. stosowania w dalszym zakresie niektórych rozwiązań
specustawy funduszowej, nadto przedstawione będą zagadnienia
z orzecznictwa sądowego za lata 2020-2021.

Ciekawa formuła
W czasie Spotkania uczestnicy będą mogli nie tylko zdobyć praktyczną wiedzę
podczas prelekcji, ale także wymienić się poglądami i doświadczeniami
z innymi uczestnikami.

Uczestnicy
Spotkanie skierowane jest do radców prawnych i adwokatów obsługujących
instytucje zarządzające, pośredniczące i wdrażające, którzy nadzorują
odzyskiwanie środków europejskich oraz prowadzą postępowania
administracyjne i egzekucję.

PROGRAM SPOTKANIA
• Cel i założenia wprowadzenia ustawy o doręczeniach elektronicznych
• ePUAP a nowe rozwiązania prawne
• Moment zastosowania przepisów prawa o doręczeniach elektronicznych
– obowiązki pełnomocników i organów administracji publicznej
• Usługa pocztowa świadczona przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej na etapie doręczenia – data obowiązywania,
mechanizmy prawne stosowania
• Kwalifikowana usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego,
publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego
i publiczna usługa hybrydowa – pojęcia prawne i skutki dla organów
i stron postępowań
• Zasady tworzenia i wpisu adresu do doręczeń elektronicznych i skrzynki
doręczeń do bazy – baza adresów i sposób jej funkcjonowania
• Wnioski, podania, orzeczenia, pełnomocnictwa i upoważnienia
według nowych przepisów prawa
• Zakres zmian wprowadzanych w KPA od 1 lipca 2021 roku
• Moment obowiązywania, w tym w kontekście, już prowadzonych spraw
administracyjnych
• Sposób prowadzenia i załatwienia spraw administracyjnych – pisma
sporządzone w formie papierowej i elektronicznej
• Komunikacja stron z organami administracji publicznej
• Zasady doręczenia pism w postępowaniu administracyjnym
• Pojęcie tzw. dowodu otrzymania
• Pełnomocnictwa i doręczenia pełnomocnikowi po 1 lipca 2021 roku
• Forma i sposób wnoszenia podań, pism, środków zaskarżenia
przez strony w postępowaniach administracyjnych
• Omówienie stosowanych do 31 grudnia 2023 roku rozwiązań prawnych
odnoszących się do specustawy funduszowej.
• Analiza dotychczasowych zmian w obszarze egzekucji administracyjnej
w kontekście realizowanych przez instytucje zadań
• Najnowsze orzecznictwo sądowe w obszarze środków europejskich
i jego wpływ na dotychczasową praktykę
• Rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez uczestników

PROWADZĄCY

ŁUKASZ SADKOWSKI

Sędzia, były pracownik samorządowy szczebla wojewódzkiego, wykładowca wielu
firm szkoleniowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, wykładowca uczelni
wyższych, współpracownik Gazety Prawnej – Gazety Samorządu i Administracji,
autor publikacji z zakresu prawa administracyjnego, zamówień publicznych i prawa
UE, laureat I nagrody w ogólnopolskim konkursie za artykuł dotyczący powiązania
ustawy Prawo zamówień publicznych z regulacjami ustawy o odpowiedzialności
za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, przeprowadził szkolenia z zakresu
finansów publicznych, ordynacji podatkowej, postępowania administracyjnego,
postępowania przez sądami administracyjnymi, egzekucji komorniczej - cywilnej
oraz egzekucji administracyjnej należności pieniężnych i niepieniężnych. Wykładał
dla organów wierzycielskich, jak i organów egzekucyjnych, w tym dla organów
centralnych - Ministerstwa Skarbu Państwa, Ministerstwa Gospodarki, PFRON
Warszawa, agencji rządowych - Agencji Rynku Rolnego w Warszawie, organów
skarbowych, organów samorządowych wszystkich szczebli, administracji rządowej
szczebla wojewódzkiego.

ORGANIZACJA
SPOTKANIA
MIEJSCE SPOTKANIA
Gościniec Mazur w Krutyni

CENA UDZIAŁU W SPOTKANIU
2150 zł zw. z VAT / osobę

CENA OBEJMUJE
Udział w spotkaniu, materiały dydaktyczne, zaświadczenie oraz 2 noclegi
w pokoju 2-osobowym, śniadania, obiady, przerwy kawowe, kolacje,
ubezpieczenie NNW.
Dopłata do pokoju 1-osobowego wynosi 150 zł.
TRANSPORT WARSZAWA-KRUTYŃ-WARSZAWA wynosi 100 zł.

SPOSÓB ZGŁOSZENIA
Termin przesyłania zgłoszeń uczestnictwa oraz pytań do wykładowcy:
25.06.2021 r. – skan proszę przesłać na adres: biuro@irwu.pl
lub
wypełnić zgłoszenie on-line: http://www.irwu.pl/formularzzgloszenia-13-15-07-2021/

KONTAKT Z ORGANIZATOREM SPOTKANIA
Lidia Cisek
Instytut Rozwoju Wiedzy i Umiejętności
tel. 505-111-035
e-mail: lidia.cisek@irwu.pl

F O R M U L A R Z

Z G Ł O S Z E N I A

Prosimy o czytelne wypełnienie formularza i przesłanie skanu na adres e-mail: b i u r o @ i r w u . p l

DANE DO RACHUNKU INSTYTUCJI ZGŁASZAJĄCEJ NA SZKOLENIE
X Ogólnopolskie Spotkanie Radców Prawnych i Adwokatów obsługujących Instytucje Zarządzające, Pośredniczące i Wdrażające
PT. ZMIANY W PRAWIE W ZAKRESIE DORĘCZEŃ ELEKTRONICZNYCH I KPA PO 1 LIPCA 2021 ROKU W PRACY INSTYTUCJI
ODPOWIEDZIALNYCH ZA DYSTRYBUCJĘ, KONTROLĘ, ODZYSKIWANIE I ROZLICZANIE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH.
SPECUSTAWA FUNDUSZOWA, ZMIANY W EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ ORAZ AKTUALNE PROBLEMY ORZECZNICZE
Krutyń, 13-15.07.2021 r. – CENA 2150 ZŁ / OSOBĘ
NAZWA INSTYTUCJI
ADRES

NIP

TELEFON

E-MAIL
OSOBY ZGŁASZANE NA SZKOLENIE
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W przypadku przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa w/w osoby (osób) w spotkaniu zobowiązujemy się do przekazania na konto Instytutu Rozwoju Wiedzy i Umiejętności Lidia Cisek kwoty łącznej w wysokości: ………………… zł
zw. z VAT. Płatność 7 dni po zakończeniu spotkania na konto: 18 1140 2004 0000 3802 7805 4609. Uczestnik może wycofać się z udziału w spotkaniu bez ponoszenia kosztów rezerwacji w terminie 14 dni roboczych
przed dniem rozpoczęcia spotkania. Po upływie tego terminu rezygnacja skutkuje obciążeniem kosztami rezygnacji w wysokości 100% ceny spotkania. Nieobecność nie zwalnia od zapłaty pełnej wysokości. Rezygnacja wymaga
formy pisemnej.
Wyrażamy zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych do celów organizacyjnych i marketingowych firmy Instytut Rozwoju Wiedzy i Umiejętności Lidia Cisek. Uzyskane dane nie będą przekazywane innym
podmiotom. Mamy prawo wglądu do udostępnionych wyżej danych oraz ich poprawienia. Wyrażamy zgodę na przesyłanie ofert szkoleniowych firmy Instytutu Rozwoju Wiedzy i Umiejętności Lidia Cisek drogą elektroniczną
pod wskazane wyżej adresy e-mail. W każdej chwili możemy anulować zgodę na przesyłanie ofert szkoleniowych drogą elektroniczną.
.………………………………………………………..……………………………………………………………………………
Data i podpis osoby upoważnionej oraz pieczątka

