
 

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE 

Oświadczenia majątkowe w JST 

Lublin, 27.02.2020 r.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM SZKOLENIA: 

1. Wprowadzenie – oświadczenia majątkowe jako element przeciwdziałający 

korupcji 

2. Obowiązek składania oświadczeń w jednostkach samorządu 

terytorialnego jako obowiązek ustawowy 

3. Podstawowe zasady dotyczące składania oświadczeń 

a) podstawy prawne 

b) forma oświadczenia 

c) terminy:  

• termin wyborów a termin złożenia oświadczeń majątkowych przez 

wybieranych członków organów zarządzających samorządów 

• terminy nawiązania stosunku pracy a termin złożenia oświadczenia 

majątkowego 

4. Osoby obowiązkowo składające oświadczenia w jednostkach 

samorządowych na podstawie ustaw ustrojowych 

• radni 

• wójtowie, starostowie, marszałkowie województw 

• skarbnicy, sekretarze 

• kierownicy samorządowych jednostek organizacyjnych 

5. Podmiot przyjmujący oświadczenia  

6. Analiza i kontrola oświadczeń 

7. Oświadczenia majątkowe innych pracowników samorządowych (na 

podstawie ustaw ustrojowych i ustawy o pracownikach samorządowych) 

8. Składanie, zakres treści i praktyczne aspekty wypełniania oświadczeń 

majątkowych 

Status majątkowy i jego ujawnienie w oświadczeniu 

a) mienie i jego składniki 

b) zasoby pieniężne 

c) papiery wartościowe 

d) udziały w spółkach i akcje 

e) zasady ujawniania działalności zarobkowej, wykazywanie dochodów 

9. Korekty oświadczeń 

10. Sankcje za niezłożenie oświadczenia 

• utrata mandatu 

• rozwiązanie stosunku pracy  

11. Odpowiedzialność karna za złożenie fałszywego oświadczenia 

12. Publikacja i przechowywanie oświadczeń 

 

 

 

 

 

Fundacja Polskiej Akademii Nauk  
 

Korzyści  

Zapoznanie 

uczestników 

z obowiązującymi 

przepisami oraz 

z wzorami 

dokumentów. 

Prezentacja 

praktycznych 

zagadnień 

dotyczących 

wypełniania 

i analizy 

formularzy 

oświadczeń 

Adresaci  

Kierownicy 

i członkowie 

zarządów 

jednostek 

samorządowych 

oraz ich 

zastępcy. 

Pracownicy 

komórek 

kadrowych 

i płacowych 

jednostek 

samorządowych 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Osoba do kontaktu 

Agnieszka Skwarzyńska 

Tel./Fax 81 745 06 00 

Tel. kom. 514 062 750  

e-mail: 

a.skwarzynska@fundacja-

pan.lublin.pl 

 
 

 
 

Wykładowca  

Prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. 

Wieloletni redaktor „Serwisu Prawno-Pracowniczego”, współpracownik 

merytoryczny największych wydawnictw prawniczych. Doświadczony 

trener i wykładowca, specjalizujący się w zagadnieniach zatrudnienia 

i wynagradzania w jednostkach publicznych, w tym w samorządzie 

i oświacie. Autor i współautor licznych artykułów, opracowań i komentarzy 

z zakresu prawa pracy. Ważniejsze publikacje: Kadry i płace 

w instytucjach kultury; "13" - dodatkowe wynagrodzenie roczne; 

Nadgodziny pracowników w jednostkach sektora finansów publicznych; 

Niewypłacalność pracodawcy – praktyczne zagadnienia; Odpowiedzialność 

urzędnika administracji publicznej. 

 

 

 

 

 Miejsce szkolenia 

Centrum Konferencyjne PZM (restauracja Fiesta)                                     
(budynek Polskiego Związku Motorowego – I piętro) 

ul. Prusa 8 w Lublinie (boczna Al. Solidarności; 600 m od dworca głównego PKS;  
z dworca PKP dojazd autobusem linii nr 1) 

Parking dla uczestników szkolenia jest bezpłatny 

Termin  

27 lutego 2020 r., godz. 10.00 – 15.00 

Cena 

320 zł netto/os. 

Zwolnione z VAT w przypadku finansowania szkolenia przynajmniej w 70% 
ze środków publicznych. 

Cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, 

poczęstunek i serwis kawowy. 

UWAGA! RABAT 10% dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej instytucji. 

Płatność przelewem w terminie 14 dni na podstawie faktury otrzymanej 

po szkoleniu. 

Zgłoszenia 

Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać mailem na adres: 
a.skwarzynska@fundacja-pan.lublin.pl lub faksem  

na nr 81 745 06 00 do 20 lutego 2020 r. 

Uwaga: Przyjęcie zgłoszenia potwierdza telefonicznie lub mailowo 
pracownik Fundacji! Ilość miejsc ograniczona. 

Niezgłoszenie rezygnacji najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia będzie 
równoznaczny z obciążeniem Państwa 50% kwoty odpłatności za szkolenie. 

Fundacja Polskiej Akademii Nauk zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia                            
w przypadku nie zebrania odpowiedniej liczby uczestników. 
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Oświadczenia majątkowe w JST 

Lublin, 27.02.2020 r.  

DANE UCZESTNIKA: 

Imię i Nazwisko:  

Stanowisko:   

E-MAIL:  

TELEFON KONTAKTOWY:  

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Polskiej Akademii Nauk w celu: 

realizacji mojego zgłoszenia i uczestnictwa w szkoleniu, a także w celu dokonania czynności rozliczeniowych*. 
Zostałem poinformowany, iż zgoda może zostać przeze mnie wycofana w dowolnym momencie, poprzez 
wysłanie wiadomości o wycofaniu zgody na adres szkolenia@fundacjapan.pl 
(*Brak zgody uniemożliwia realizację zgłoszenia i uczestnictwo w szkoleniu) 
 

                                          ……………………………………………… 
                                                              podpis uczestnika szkolenia 

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Polskiej Akademii Nauk w celu 

informowania mnie drogą elektroniczną o organizowanych szkoleniach. Zgoda dotyczy podanego adresu 
poczty e-mail. Zostałem poinformowany, iż zgoda może zostać przeze mnie wycofana w dowolnym momencie, 
poprzez wysłanie wiadomości o wycofaniu zgody na adres szkolenia@fundacjapan.pl 
 

                                          ……………………………………………… 
                                                              podpis uczestnika szkolenia 

DANE DO FAKTURY: 

NABYWCA:  

ADRES:  

NIP:  

ODBIORCA:  

ADRES:  

□ Oświadczam, że uczestnictwo w szkoleniu opłacone jest co najmniej w 70% ze środków publicznych 

 

Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać mailem na adres: 
a.skwarzynska@fundacja-pan.lublin.pl lub faksem na nr 81 745 06 00 

 

F u n d a c j a  P o ls k ie j  A k a d e m i i  N a u k   
Pałac Czartoryskich 20-080 Lublin, Plac Litewski 2;  

Tel./Fax: + 48 81 745 06 00, email: fundacja@fundacja-pan.lublin.pl, www.fundacjapan.pl 
NIP: 712-27-97-397 REGON: 432657205 KRS: 0000160127 

 
 
 
 

……………………………………………… 
pieczęć instytucji 

……………………………………………… 
miejscowość i data 

……………………………………………… 
imię i nazwisko oraz podpis osoby zgłaszającej 
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