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KONTROLA WOJEWODY W URZĘDZIE GMINY/MIASTA
W ZAKRESIE WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH.
ZAGADNIENIA PODLEGAJĄCE OCENIE, NIEPRAWIDŁOWOŚCI, PRZYDATNE WSKAZÓWKI,
ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH
20 KWIETNIA 2018 R., BYDGOSZCZ
Adresaci:

Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych.

Korzyści:

Uczestnik dzięki szkoleniu:
 uzyska maksymalnie praktyczną wiedzę w zakresie wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych z zachowaniem zasady: zero zbędnej teorii - zero nudy,
 pozna najistotniejsze oraz najczęściej stwierdzane w wyniku kontroli wojewody
nieprawidłowości oraz przyczyny ich wystąpienia,
 rozwinie umiejętności praktyczne poprzez wykonanie ciekawych i skutecznych ćwiczeń, w
szczególności prawidłowego redagowania pism procesowych w toku postępowania
administracyjnego, a także umiejętności przydatne w trakcie ewentualnego postępowania
kontrolnego wojewody,
 pozna mechanizmy przyczyniające się do prawidłowego wykonywania kontrolowanych
zadań (dobre praktyki),
 wymieni się doświadczeniami z innymi uczestnikami szkolenia i nawiążesz kontakty z
osobami zajmującymi się tymi samymi zadaniami
ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WCZEŚNIEJSZEGO ZGŁOSZENIA NA NASZ ADRES
MAILOWY PYTAŃ DO EKSPERTA CELEM UDZIELENIA WYJAŚNIEŃ PODCZAS
SZKOLENIA

Prowadzący:

magister administracji, doświadczony praktyk - kontroler pracujący w latach 2010 – 2017 w Łódzkim
Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi, kierownik zespołu kontrolerów specjalizujący się w kontrolach obszaru
będącego przedmiotem szkolenia.

Program:

1.

MODUŁ „WIEDZA” - wykład interaktywny i prezentacja multimedialna.

a) Przegląd zagadnień sprawdzanych i ocenianych przez kontrolerów oraz najistotniejszych i
najczęściej

stwierdzanych nieprawidłowości w obszarach:

 Przygotowanie organizacyjne do wykonywania kontrolowanych zadań;
 wydawanie, cofanie oraz stwierdzanie wygaśnięcia zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych;
 przekazywanie informacji o zezwoleniach do CEIDG.
b) Przebieg kontroli – najważniejsze informacje oraz praktyczne wskazówki przydatne w
trakcie kontroli, przeprowadzanej w urzędzie gminy/miasta przez pracowników
urzędu wojewódzkiego:
 przygotowanie się do kontroli;
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 postępowanie w trakcie kontroli, w tym korzystanie ze środków odwoławczych;
 realizacja zaleceń pokontrolnych.

2.

MODUŁ „PRAKTYKA” – warsztaty, rozwijanie umiejętności praktycznych w
grupach zadaniowych:

a) Rozwiązanie zadań (tzw. case study), z podziałem na grupy, obejmujących wybrane
elementy procesu wydania zezwolenia (odmowy wydania, stwierdzenia
wygaśnięcia, cofnięcia zezwolenia), w ramach których uczestnicy zastosują przepisy
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o
swobodzie działalności gospodarczej oraz Kodeksu postępowania administracyjnego
(po zmianach z 2017 r.), w tym zredagują z pomocą wykładowcy przydatne w
codziennej pracy dokumenty.
b) Rozwiązanie zadań związanych z procesem kontroli, w ramach których uczestnicy
nauczą się redagowania wysokiej jakości wyjaśnień do konkretnej kwestii (udzielenie
odpowiedzi na wezwanie

kontrolera do złożenia pisemnych wyjaśnień) oraz

zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego.
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INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Godziny
szkolenia:

10.00 - 15:00

Miejsce
szkolenia:

BYDGOSZCZ - Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL, ul. Unii Lubelskiej 4C
(Budynek Bydgoskiej Szkoły Wyższej - II piętro - wejście od Technikum Kolejowego)
Bezpłatny parking na terenie obiektu. 5 min od Dworca PKP Bydgoszcz Główna.

Cena*:

314 zł przy zgłoszeniu do 13 kwietnia br.
(cena uwzględnia rabat w wysokości 10% od ceny podstawowej wynoszącej 349 zł)

Szkolenia
realizujemy
również w formie
zamkniętej.
Zapytania
prosimy przesyłać
na adres:
szkolenia@
bydgoszcz-frdl.pl

W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe oraz lunch.
Szkolenie zwolnione z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Uwaga!

RABATY OD CENY PODSTAWOWEJ WYNOSZĄCEJ 349 ZŁ:
10% dla uczestników z instytucji zrzeszonych w Konwencie Wójtów.
15% dla uczestników zgłoszonych przez aplikację mobilną FRDL „Moje szkolenia”
2 tygodnie przed terminem szkolenia.
20% dla uczestników z instytucji zrzeszonych w Kujawsko-Pomorskich Forach.

Rabaty
nie
łączą
się.

Zgłoszenia przyjmujemy do 17 KWIETNIA w postaci wypełnionej karty zgłoszeniowej przesłanej na adres
mailowy: zgloszenia@bydgoszcz-frdl.pl lub faksem na numer 52 321 18 92.

Nazwa
Instytucji
/Firmy (dane
do FV):
Adres:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
20/04//2/P
KONTROLA WOJEWODY W URZEDZIE GMINY/MIASTA…
NABYWCA:
ODBIORCA (jeśli istnieje rozróżnienie):

e-mail:

NIP:
Ilość osób zgłaszanych:

tel./fax.
Imiona
i nazwiska
uczestników:

1.

e-mail:

2.

e-mail:

3.

e-mail:

Wyrażam zgodę na wprowadzenie do bazy i przetwarzanie moich danych osobowych w celu informowania mnie o szkoleniach i usługach
oferowanych przez Kujawsko-Pomorskie Biuro Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Bydgoszczy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn.zm.) oraz oświadczam, że zostałem poinformowany o przetwarzaniu
moich danych przez w/w Ośrodek, o prawie wglądu do moich danych oraz ich poprawienia, a także o dobrowolności podania moich danych i
możliwości żądania zaprzestania ich przetwarzania

UWAGA – prosimy o zaznaczenie!!!
Oświadczam, że udział w szkoleniu jest dla uczestnika/ów kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub przynajmniej w 70%
ze środków publicznych (właściwe podkreślić) TAK / NIE
Płatność po szkoleniu – przelewem po otrzymaniu FV.
Informacja o realizacji szkolenia przekazywana jest mailowo.
W przypadku odwołania szkolenia poinformujemy Państwa o telefonicznie najpóźniej dwa dni przed terminem.
Rezygnacja ze szkolenia możliwa jest w formie pisemnej do dwóch dni przed jego terminem, jej brak spowoduje obciążenie Państwa
100% kosztów ogólnych.

Data:

Podpis:

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu z Działem szkoleń: 52 321 18 90, szkolenia@bydgoszcz-frdl.pl
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