Załącznik nr 1 do pisma z dnia 7 listopada 2017 r.

Program szkolenia
„Wybrane aspekty prawno-organizacyjne funkcjonowania straży gminnych
(miejskich) w kraju”
mł. insp. Agata Krysiak – wieloletni pracownik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji odpowiedzialny za nadzór nad
strażami gminnymi (miejskimi) w Polsce.

900 - 910

30 listopada 2017 roku
Przywitanie uczestników
1. Akty normatywne regulujące funkcjonowanie straży gminnych
(miejskich) oraz obowiązująca pragmatyka służbowa.
2. Ustawowe obowiązki strażników w świetle rozporządzenia MSWiA
z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu
wykonywania przez strażników gminnych (miejskich) niektórych

910 - 1130

czynności.
3. Ujęcie osoby, kontrola osobista, przeglądanie zawartości bagaży
osoby – wybrane zagadnienia.
4. Dokumentowanie czynności – wzory pism

procesowych i

służbowych.

1130 - 1145

Przerwa kawowa
5. Monitoring wizyjny oraz zasady obserwowania i rejestrowania
obrazu w miejscach publicznych przez uprawnione podmioty.
6. Ochrona danych osobowych – planowane zmiany legislacyjne.

1145 - 1330

7. Zmiany w ustawie Prawo o ruchu drogowym w kontekście
realizowanych przez straży czynności kontrolnych.
8. Nowelizacja ustaw dot. funkcjonowania straży gminnych interpretacja poszczególnych zapisów ustawowych.

1330 - 1400

Obiad
9. Zasady współpracy straży gminnej (miejskiej) z Policją oraz
prowadzenie ewidencji etatów, wyposażenia oraz wyników działań

1400 - 1600

straży.
10. Projektowane zmiany prawa odnoszące się do wykonywania
czynności służbowych przez strażników gminnych/miejskich.

1600

Panel dyskusyjny - zakończenie

00

9 -9

10

1 grudnia 2017 roku
Przywitanie uczestników
1. Omówienie ustawowych znamion wykroczeń skodyfikowanych
w kodeksie wykroczeń oraz ustawach szczególnych.
2. Przeprowadzanie

910 - 1130

dowodów

świadków/podejrzanych.

Szczególne

-

przesłuchiwanie
formy

przesłuchania

(konfrontacja i okazanie).
3. Składanie wniosków dowodowych (uprawnione podmioty, zakres
przedmiotowy wniosków, wydawanie postanowień).

1130 - 1145

Przerwa kawowa
4. Strony i ich procesowi przedstawiciele. Prawa i obowiązki
procesowe uczestników. Wymogi aktualnych druków procesowych.
Zwrot kosztów podróży świadka i utraconego zarobku/dochodu
z powodu stawiennictwa.

1145 - 1330

5. Prawo do obrońcy i pełnomocnika.
6. Udostępnianie stronom materiałów akt czynności.
7. Sposób postępowania funkcjonariusza w przypadku ujawnienia
wykroczenia popełnionego przez osobę chronioną immunitetem
krajowym i zakrajowym.

1330 - 1400

Obiad
8. Zażalenie na niewniesienie wniosku o ukaranie przez osobą
zawiadamiającą o popełnionym szkoleniu.

00

14 - 16

00

9. Postępowanie mandatowe. Katalog wykroczeń. Zbieg wykroczeń
i zbieg przepisów. Uchylanie prawomocnych mandatów karnych.

1600

Panel dyskusyjny - zakończenie

Załącznik nr 2 do pisma z dnia 7 listopada 2017 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Wypełnij formularz zgłoszeniowy i prześlij na e-mail

szkolenia@radcaradom.pl

„Wybrane aspekty prawno-organizacyjne funkcjonowania straży gminnych
Temat szkolenia:

(miejskich) w kraju”

Data szkolenia:

30 listopada – 1 grudnia 2017 roku

Miejsce szkolenia:

Hotel „Sylwia” w miejscowości Sośnicowice (koło Gliwic) ul. Gliwicka 90

Cena szkolenia:

Dwudniowe szkolenie (2 x przerwa kawowa, 2 x obiad oraz nocleg) 540 zł
Dwudniowe szkolenie (2 x przerwa kawowa, 2 x obiad) bez noclegu 450 zł
Jednodniowe szkolenie przerwa kawowa, obiad) 280 zł.
Dodatkowy nocleg ze śniadaniem – 90 zł

DANE PŁATNIKA (gmina lub straż) proszę o właściwe podanie
Nazwa straży
Adres
NIP
Imię i nazwisko
Imię i nazwisko
Imię i nazwisko
Osoba do kontaktu
telefon, mail)

Sposób płatności:
Należności za szkolenie należy wpłacić na rachunek bankowy:
mBank 95 1140 2004 0000 3802 7578 5266,
w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury.

OŚWIADCZENIE
Na potrzeby zwolnienia z podatku VAT szkoleń na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. C ustawy o podatku od
towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. z późn. zm.
oświadczam, iż szkolenie dla pracowników

(nazwa instytucji oraz pełny adres)
pod nazwą „Wybrane aspekty prawno-organizacyjne funkcjonowania straży gminnych (miejskich)
w kraju” przeprowadzone w dniach 30 listopada - 1 grudnia 2017 r. w hotelu „Sylwia” w miejscowości
Sośnicowice (koło Gliwic) ul. Gliwicka 90 dla wszystkich zgłoszonych uczestników, ma charakter kształcenia
zawodowego pracowników i jest finansowana przynajmniej z 70% ze środków publicznych.
Niniejsze oświadczenie ma na celu możliwość zastosowania zwolnienia z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1
pkt. 29 lit. C ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. z późn. zm.

………….…………..………..

miejscowość, data

………………….……...……..

podpis

