
  

 

 

 

Bezpłatny cykl szkoleń online nt.  

załatwiania skarg, wniosków, petycji, 

wniosków o udostępnienie informacji publicznej 

przez radę powiatu i radę miasta 

 

 

 



 

 

ZAPROSZENIE 
 

Związek Powiatów Polskich 

zaprasza na bezpłatny cykl szkoleń online dedykowany przewodniczącym 

i wiceprzewodniczący rad powiatów i miast na prawach powiatu, członkom komisji 

skarg, wniosków i petycji, a także pracownikom odpowiedzialnym za obsługę rad, nt. 
 

załatwiania skarg, wniosków, petycji, wniosków o udostępnienie 

informacji publicznej przez radę powiatu i radę miasta. 
 

Szkolenia odbędą się w czterech turach – każda z nich potrwa od 1,5 do 2 godz. Wszystkie szkolenia 

rozpoczną się o godzinie 9:30. Poniżej przedstawiamy terminy i tematykę poszczególnych szkoleń: 

• Szkolenie I – 12 września br. – prowadzący: Grzegorz Kubalski – z-ca dyrektora Biura ZPP 

pt. „Statut powiatu/miasta a regulacje ustawowe – granice w jakich samorząd może ustalać 

zasady i tryb działania komisji skarg, wniosków i petycji” 

Zgłoszenia udziału przyjmujemy do 8 września br. 
 

• Szkolenie II – 19 września br. – prowadzący: Adrian Pokrywczyński – ekspert ZPP 

pt. „Skargi i wnioski – tryb rozpatrywania przez radę powiatu/miasta na prawach powiatu oraz rola 

przewodniczącego rady oraz komisji skarg, wniosków i petycji” 

Zgłoszenia udziału przyjmujemy do 15 września br. 
 

• Szkolenie III – 26 września br. – prowadząca: Katarzyna Liszka-Michałka – ekspert ZPP 

pt. „Tryb i zasady rozpatrywania petycji przez radę powiatu/miasta na prawach powiatu” 

Zgłoszenia udziału przyjmujemy do 22 września br. 
 

• Szkolenie IV – 3 października br. – prowadząca: Bernadeta Skóbel – kierownik działu, Biuro ZPP 

pt. „Rozpatrywanie wniosków o udzielenie informacji publicznych przez radę powiatu/miasta 

na prawach powiatu” 

Zgłoszenia udziału przyjmujemy do 29 września br. 

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

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

Zainteresowanych prosimy o uzupełnienie elektronicznych formularzy znajdujących się na stronie: 

https://zpp.pl/szkolenia 

Po upływie ww. terminów zgłoszeń, zarejestrowane osoby otrzymają mailowo szczegóły techniczne 

dotyczące wzięcia udziału w szkoleniu. 

Serdecznie zapraszamy! 
 

 Prezes Zarządu 

Związku Powiatów Polskich 

 

Andrzej Płonka 

https://zpp.pl/szkolenia


 

 

PRELEGENCI 
 

Grzegorz P. Kubalski – prawnik, teoretyk i praktyk samorządu terytorialnego. Absolwent Wydziału 

Prawa i Administracji oraz Wydziału Fizyki UW. Autor publikacji książkowych, artykułów i glos 

w czasopismach naukowych. Ekspert samorządowy, od 2008 roku związany ze Związkiem Powiatów 

Polskich, gdzie obecnie pełni funkcję Zastępcy Dyrektora Biura. Udzielał wsparcia również Kancelarii 

Prezydenta RP, Ministerstwu Administracji oraz Małopolskiej Szkole Administracji Publicznej. Ekspert 

i trener na licznych szkoleniach dla samorządu terytorialnego, w szczególności dot. rozwoju 

instytucjonalnego, partnerstwa publiczno-prawnego, zarządzania jakością, prawa samorządowego. 

Czynny samorządowiec – był m.in. Przewodniczącym Rady Powiatu Legionowskiego i Wójtem Gminy 

Jabłonna. Obecnie członek Zarządu Powiatu Legionowskiego. 

Adrian Pokrywczyński – prawnik, ekspert w Dziale Monitoringu Prawnego i Ekspertyz w Biurze 

Związku Powiatów Polskich, redaktor internetowego Dziennika Warto Wiedzieć 

(www.wartowiedziec.pl), członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Specjalizuje się 

w postępowaniu administracyjnym i prawie konstytucyjnym, w tym tzw. prawie petycji. W latach 2015-

2017 jako pracownik Gabinetu Prezydenta m.st. Warszawy odpowiadał za koordynację rozpatrywania 

skarg, wniosków i petycji poprzez monitorowanie przebiegu postępowania w Urzędzie Miasta 

stołecznego Warszawy. 

Katarzyna Liszka-Michałka – radca prawny, ekspert w Dziale Monitoringu Prawnego i Ekspertyz Biura 

Związku Powiatów Polskich, redaktor internetowego Dziennika Warto Wiedzieć 

(www.wartowiedziec.pl). Autorka opinii prawnych i analiz aktów prawnych, w tym na potrzeby procesu 

legislacyjnego oraz działalności doradczej Związku Powiatów Polskich. Wykładowca na szkoleniach 

kierowanych do pracowników sektora publicznego. Autorka i współautorka licznych publikacji 

kierowanych do pracowników sektora publicznego. Specjalizuje się w prawie oświatowym. Stały ekspert 

Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. 

Bernadeta Skóbel – radca prawny, kierownik Działu Monitoringu Prawnego i Ekspertyz w Biurze 

Związku Powiatów Polskich, redaktor internetowego Dziennika Warto Wiedzieć 

(www.wartowiedziec.pl). Specjalizuje się w prawie administracyjnym, w szczególności w zakresie 

ustroju i zadań samorządu terytorialnego. Autorka wielu opinii prawnych i analiz w obszarze 

administracji publicznej – na potrzeby procesu legislacyjnego oraz działalności doradczej i edukacyjnej 

Związku Powiatów Polskich. Stały ekspert Zespołów tematycznych Komisji Wspólnej Rządu 

i Samorządu Terytorialnego. Wykładowca na szkoleniach kierowanych do pracowników sektora 

publicznego. 


