PROGRAM

SESJI KONSULTACYJNO - SZKOLENIOWEJ
PODKARPACKIEGO FORUM SEKRETARZY
Z OKAZJI 10- LECIA ISTNIENIA FORUM
HOTEL BB Rzeszów
7-8 czerwca 2022r., Rzeszów, ul. Grottgera 28

7 czerwca 2022r. (wtorek)

9.30 – 10.00
10.00 – 10.20

Przyjazd, zakwaterowanie w hotelu
Oficjalne otwarcie.
Dyrektor FRDL Podkarpackiego Ośrodka Samorządu Terytorialnego,
Koordynator Podkarpackiego Forum Sekretarzy.

10.20 – 11.50

Optymalizacja gminnych systemów gospodarowania odpadami komunalnymi w obliczu
zmian ustawowych oraz kryzysu migracyjnego.
Partner współkierujący Działem Prawa Administracyjnego Kancelarii Prawnej Dr Krystian
Ziemski & Partners, ekspert prawny ogólnopolskich i regionalnych organizacji
samorządowych, autor licznych publikacji dotyczących systemu gospodarki odpadami
komunalnymi, redaktor naczelny czasopisma PRAWO DLA SAMORZĄDU; członek zespołu
doradczego do spraw systemowych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami przy
Ministrze Klimatu i Środowiska, aktywny uczestnik prac sejmowych i senackich nad
rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach.

11.50 – 12.00

Przerwa kawowa

12.00 – 13.30

Rok z nowym Prawem zamówień publicznych – pierwsze doświadczenia.
Prawnik kierujący Zespołem Zamówień Publicznych Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski &
Partners, autor licznych publikacji dotyczących zamówień publicznych; doświadczony doradca
i pełnomocnik w licznych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego (w tym
w trybach in house) w sektorze odpadowym.

13.30 – 14.30

Przerwa obiadowa

14.30 – 16.00

E- doręczenia w kontekście zmian w K.p.a. – najistotniejsze kwestie.
Praktyk, radca prawny, ekspert z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy oraz
przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych, zapewnienia dostępności

osobom ze szczególnymi potrzebami, zadań własnych i zleconych jst, w tym starostw
powiatowych. Doświadczona trenerka. Autorka komentarzy i opinii prawnych.
16.30 – 19.30

Czas wolny

19.30

Uroczysta kolacja

8 czerwca 2022r. (środa)

8.00 – 9.30

Śniadanie

9.30 – 10.30

Rządowy Fundusz Polski Ład – realizacja inwestycji z pierwszego naboru, wskazówki
dotyczące przygotowania wniosków do kolejnych naborów.
Dyrektor ds. rozwoju relacji społecznych, Bank Gospodarstwa Krajowego Region Podkarpacki.
Omówienie projektu dotyczącego ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa
(projekt z 6 kwietnia 2022r.).

10.30– 11.45

Specjalista z zakresu procedur administracyjnych (K.p.a.), ochrony danych osobowych,
informacji publicznej, profesjonalnej obsługi klienta i systemów zarządzania w jednostkach
samorządu terytorialnego. Realizator wielu unijnych programów. Doświadczony wykładowca
oraz samorządowiec-praktyk, szkolący od kilku lat pracowników administracji samorządowej i
rządowej na terenie całego kraju. Rocznie przeprowadza ok. 200-220 szkoleń, na których
przeszkolonych zostaje ok. 1500-2000 osób.

11.45– 12.00

Przerwa kawowa

12.00– 13.45

Najistotniejsze, z punktu widzenia Sekretarza, kwestie z zakresu projektu ustawy o zmianie
niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli
i przedsiębiorców (projekt z dnia 4.04.2022 r.).
Specjalista z zakresu procedur administracyjnych (K.p.a.), ochrony danych osobowych,
informacji publicznej (…).

13.45- 14.00

Podsumowanie i zakończenie sesji

14.00- 14.30

Obiad

Sesja szkoleniowa ma na celu poznanie uregulowań prawnych po zmianach przepisów, a tym samym pomóc Sekretarzom
w praktycznym ich stosowaniu. Omówienie tych zagadnień wyjaśni wiele problemów, które budzą wątpliwości
interpretacyjne, a w przyszłości mogą stać się przedmiotem kontroli różnych organów. Istnieje możliwość indywidualnych
konsultacji oraz rozwiązywania kwestii problemowych, w gronie Sekretarzy.
Trenerzy, praktycy z wieloletnim doświadczeniem w pracy i współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, dołożą
wszelkich starań, by sesje w ramach naszego spotkania zostały przeprowadzone w sposób profesjonalny, z możliwością
omówienia zagadnień praktycznych i problemowych.

