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Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Regionalny w Zielonej Górze  
zaprasza na szkolenie zamknięte: 

 

Ustawa o doręczeniach elektronicznych. Zmiany w Kpa 
 

Zgodnie z przepisami ustawy o doręczeniach elektronicznych z 18 listopada 2020 r., która wymusza realizowanie 

elektronicznego listu poleconego, zarówno w relacjach z administracją publiczną, w tym administracją 

samorządową, jak i z podmiotami prywatnymi następują istotne zmiany w doręczeniach elektronicznych. 

Zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego wyjaśnimy czym są doręczenia elektroniczne, które doręczenia 

są zwolnione ze stosowania regulacji, wskażemy obowiązki wynikające z wprowadzonej ustawy.  

 

Cele szkolenia:  

 Przedstawienie regulacji dotyczących ustawy o doręczeniach elektronicznych i zmianach w Kodeksie 

postępowania administracyjnego, związanych z wejściem w życie tej ustawy, 

 Poznanie obowiązków podmiotów publicznych, wynikających z wprowadzenia ustawy o doręczeniach 

elektronicznych, 

 Omówienie kwestii wyłączeń spod doręczeń, konsekwencji wynikających z wpisania adresu do bazy adresów 

elektronicznych, 

 Przedstawienie regulacji dotyczących publicznej usługi hybrydowej, opłat za przekazywanie korespondencji, 

administrowania i zarządzania skrzynką doręczeń, postępowań reklamacyjnych, 

 Wskazanie zakresu odpowiedzialności podmiotów za nieprawidłowości, 

 Uzyskanie odpowiedzi na pytania związane z tematyką szkolenia. 

 

Program szkolenia: 

1. Przedmiot regulacji ustawy o doręczeniach elektronicznych. 

2. Definicje ustawowe: 

 podmiot publiczny, 

 kwalifikowana usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego, 

 operator wyznaczony, 

 publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego, 

 publiczna usługa hybrydowa,  

 przesłanki doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi hybrydowej, wyłączenia, 

 adres do doręczeń elektronicznych. 

3. Doręczenia i wymiana informacji wyłączone spod regulacji. 

4. Skutki prawne wpisu adresu do doręczeń elektronicznych do bazy adresów elektronicznych. 
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5. Obowiązek posiadania przez podmiot publiczny adresu do doręczeń elektronicznych wpisanego do bazy 

adresów elektronicznych. 

6. Inne podmioty zobowiązane do posiadania adresu do doręczeń elektronicznych, wpisanego do bazy adresów 

elektronicznych. 

7. Administrator skrzynki doręczeń; zarządzanie skrzynką doręczeń. 

8. Rezygnacja z publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego. 

9. Zadania ministra ds. informatyzacji w zakresie utrzymania i rozwoju bazy adresów elektronicznych. 

10. Sposoby wpisu adresu do doręczeń elektronicznych do bazy adresów elektronicznych. 

11. Skutki prawne wpisu do bazy adresów elektronicznych. 

12. Okres, na jaki dokonuje się wpisu adresu do doręczeń elektronicznych. 

13. Świadczenie usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej. 

14. Chwila doręczenia korespondencji przy wykorzystaniu publicznej usługi rejestrowanego doręczenia 

elektronicznego. 

15. Doręczenie na adres do doręczeń elektronicznych w ramach usługi on-line świadczonej przez podmiot publiczny. 

16. Obowiązek świadczenia publicznej usługi hybrydowej przez operatora wyznaczonego; standardy świadczenia 

publicznej usługi hybrydowej. 

17. Procedura przekształcenia dokumentu elektronicznego w przesyłkę listową w ramach świadczenia publicznej 

usługi hybrydowej. 

18. Negatywne przesłanki przekształcenia dokumentu elektronicznego w przesyłkę listową. 

19. Opłata za przekazywanie korespondencji przy użyciu publicznej usługi rejestrowanego doręczenia 

elektronicznego oraz publicznej usługi hybrydowej. 

20. Odpowiedzialność operatora wyznaczonego oraz postępowanie reklamacyjne. 

21. Systemy teleinformatyczne wspierające świadczenie usług doręczeń elektronicznych. 

22. Wyszukiwanie i dostęp do danych z bazy adresów elektronicznych. 

23. Zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego. 

24. Odpowiedzi na pytania. 

 

Szkolenia zamknięte realizujemy w formie on-line.  

 

Cena każdego szkolenia ustalana jest indywidualnie i obejmuje:  

 Analizę potrzeb szkoleniowych i dostosowanie programu szkolenia do potrzeb Zamawiającego, 

 Przygotowanie i przeprowadzenie dedykowanego programu szkolenia przez 1 trenera, 

 Materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika dostępne w wersji elektronicznej,  
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 Imienne certyfikaty ukończenia szkolenia, 

 Ewaluację szkolenia i przekazanie jej wyników Zamawiającemu, 

 Konsultacje poszkoleniowe.  

 

Jak organizujemy szkolenia zamknięte online?  

Uczestnicy mogą uczestniczyć w szkoleniu w formule stacjonarnej (w sali urzędu czy dowolnym miejscu 

wyposażonym w rzutnik i internet), mieszanej tj. część osób w sali urzędu, część przy komputerach lub wszyscy przy 

komputerach (praca zdalna lub przy swoich stanowiskach pracy). Ekspert będzie prowadził szkolenie z sali 

multimedialnej (zdalnie) dzięki czemu będą go Państwo widzieli i słyszeli, a materiały, prezentacje, filmy 

instruktażowe, dokumenty będą wyświetlane przez niego na ekranie Państwa monitora lub w sali urzędu za 

pośrednictwem rzutnika multimedialnego. 

 

Zarówno przed spotkaniem, jak i w jego trakcie mogą Państwo zadawać pytania poprzez mikrofon lub czat. Trener 

odpowiada na te pytania na bieżąco lub w drugiej części szkolenia w sesji pytań i odpowiedzi. 

Platforma, na której odbywa się webinarium, jest dostępna bezpośrednio przez przeglądarkę internetową, (Google 

Chrome). Potrzebny jest komputer z dostępem do Internetu. Przydatne mogą być również słuchawki z mikrofonem 

lub głośniki.  

 

 

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej 

Ośrodek Regionalny w Zielonej Górze 

szkolenia.zg@frdl.org.pl  

tel.: 68 453 22 09  

www.zg.frdl.pl 
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