Lubuskie Centrum
Szkoleniowo Doradcze

Zapraszamy na szkolenie

PRAWO BUDOWLANE – OSTATNIE ZMIANY ORAZ NOWELIZACJE
ZAPOWIADANE NA PIERWSZY K WARTAŁ 2014 ROKU – PROCES
BUDOWLANY W ŚWIETLE USTAWY
CEL SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z aktualnymi uregulowaniami ustawy oraz
przepisów wykonawczych, ich interpretacją i dotychczasowymi wyrokami sądów
administracyjnych.
Uczestnicy szkolenia szczegółowo poinformowani zostaną z ostatnich nowelizacjach oraz
z przygotowywanych zmianach ustawy i przepisów wykonawczych mających wejść w
życie w roku 2014.
W trakcie szkolenia omówione zostaną typowe problemy, które w swojej codziennej pracy
napotykają wykonawcy i osoby zawodowo związane z inwestycjami budowlanymi.
Dzięki temu, że proponowany przez nas trener jest praktykiem i pełni funkcję Zastępcy
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, na szkoleniu omawiane będą
autentyczne problemy, z którymi spotkać mogą się inwestorzy procesu budowlanego.
Zajęcia zostaną wzbogacone o zakres nadzoru budowlanego, przed którym odbywa się
zgłoszenie zakończenia inwestycji.
PROGRAM SZKOLENIA:
1. Ustawa - Prawo budowlane – aktualny stan prawny
2. Zmiany w prawie budowlanym, które weszły w latach 2011-2012.
3. Ostatnie zmiany, które weszły w bieżącym roku:





rozporządzenie z dnia 21.06.2013
rozporządzenie z dnia 07.08.2013
rozporządzenie z dnia 20.08.2013
ustawa z dnia 26.07.2013

4. Zapowiadane zmiany ustawy, mające obowiązywać od roku 2014 roku.
5. Proces budowlany według aktualnego stanu prawnego z uwzględnieniem
zapowiadanych zmian w przepisach
METODY SZKOLENIOWE:



Wykład. Powyższy program zostanie dostosowany do problemów zgłaszanych przez
uczestników szkolenia, uzupełniony informacjami o interpretacjach przepisów
dyskusja moderowana przez prowadzącego,
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WYKŁADOWCA:
Maria Gil-Zawieja - Z-ca Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta Zielona
Góra. Wieloletni pracownik organów nadzoru budowlanego pierwszego i drugiego stopnia.
Ekspert i wykładowca w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa, Lubuskiej Okręgowej Izbie
Inżynierów Budownictwa oraz LCSD. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu prawa
budowlanego i rozporządzeń wynikających z tego prawa, kpa oraz planowania
i zagospodarowania przestrzennego, kierowanych głównie do wykonawców, pracowników
administracji publicznej, zarządców nieruchomości oraz osób ubiegających się o uprawnienia
budowlane. Z wykształcenia inżynier budownictwa lądowego o specjalności konstrukcje
budowlane i inżynierskie z 35-letnim stażem pracy w budownictwie (firmy wykonawcze, biura
projektów administracja rządowa), posiada wszelkie uprawnienia budowlane.
TERMIN SZKOLENIA:
9 grudnia 2013 r. od godz. 9.00 do 15.00
MIEJSCE SZKOLENIA:
Poznań ul. Roosvelta 20
Hotel Mercure
KOSZTY SZKOLENIA:
420 zł od osoby .
Podana cena zawiera:







uczestnictwo w zajęciach szkoleniowych
materiały szkoleniowe
materiały piśmiennicze
przerwę kawową
obiad
certyfikat uczestnictwa w szkoleniu

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest pisemne zgłoszenie na szkolenie(email) do
dnia 25.11.2013 r. oraz dokonanie nie później niż na 7 dni przed terminem szkolenia pełnej
wpłaty na konto organizatora –Lubuskie Centrum Szkoleniowo Doradcze – 11 1060 0076
0000 3260 0178 6267 w BPH S.A Zielona Góra. W przypadku odwołania zgłoszenia później
niż na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia uczestnik ponosi jego pełne koszty. Nieodwołanie
zgłoszenia i niewzięcie udziału w szkoleniu spowoduje obciążenie pełnymi kosztami
uczestnictwa. Oświadczenie dotyczące odwołania zgłoszenia wymaga formy pisemnej. Odwołanie
zgłoszenia w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenie nie zwalnia uczestnika z
obowiązku zapłaty za szkolenie. W każdym czasie możliwe jest wyznaczenie innego uczestnika
na szkolenie.
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