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ZAPROSZENIE 
 

Związek Powiatów Polskich 

zaprasza na bezpłatne szkolenie online dedykowane pracownikom 

jednostek samorządu terytorialnego zatytułowane 
 

„Doręczenia elektroniczne” 
 

które odbędzie się 29 czerwca 2020 roku 

w godz. od 10:00 do 12:00 

W toku prac parlamentarnych znajduje się rządowy projekt ustawy o doręczeniach elektronicznych. Ustawa 

zawiera rozwiązania, które istotnie zmienią zasady funkcjonowania administracji publicznej.  Projekt ten 

określa bowiem całkowicie nowe zasady doręczania korespondencji, wprowadza do porządku prawnego 

instytucję publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej oraz 

oficjalną bazę adresów elektronicznych. Dodatkowo projektodawcy przewidzieli zmianę szeregu ustaw, 

w tym np. Kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie doręczania korespondencji.  

Dlatego też, Związek Powiatów Polskich przygotował prezentację projektu ustawy o doręczeniach 

elektronicznych, dedykowaną powiatom członkowskim. W toku spotkania nasz ekspert zaakcentuje 

podstawowe zmiany i omówi zagadnienia najistotniejsze z punktu widzenia pracy urzędnika. 

W konferencji mogą wziąć udział jedynie przedstawiciele powiatów/miast na prawach powiatu, które są 

Członkami Związku Powiatów Polskich. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. 

 

Zainteresowanych prosimy o uzupełnienie elektronicznego formularza znajdującego się na stronie: 

https://zpp.pl/szkolenia  

 

Na zgłoszenia oczekujemy do 25 czerwca 2020 roku. 

Po upływie tego terminu zarejestrowane osoby otrzymają mailowo szczegóły techniczne dotyczące 

wzięcia udziału w szkoleniu. 

Serdecznie zapraszamy! 
 

  

 

Prezes Zarządu 

Związku Powiatów Polskich 

 

Andrzej Płonka 

 

 

 



 

 

PRELEGENTKA 

 

Monika Małowiecka – radca prawny, ekspert w Dziale Monitoringu Prawnego i Ekspertyz w Biurze 

Związku Powiatów Polskich, redaktor Dziennika Warto Wiedzieć (www.wartowiedziec.pl). Doradca 

prawny przy realizacji programów poradnictwa prawnego. Autorka analiz projektów ustaw i rozporzą-

dzeń w tym dotyczących przede wszystkim zagadnień administracji publicznej. Uczestniczka Zespołu 

ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli, a także Zespołu ds. Społeczeństwa Informa-

cyjnego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Przedstawicielka ZPP w pracach 

komisji sejmowych i senackich w zakresie dotyczącym administracji publicznej. Ekspert z zakresu 

prawa własności intelektualnej, świadczenia e-usług publicznych oraz podstaw prawnych 

funkcjonowania e-administracji w Polsce i Unii Europejskiej. 


