Lubuskie Centrum
Szkoleniowo Doradcze

Serdecznie zapraszamy na szkolenie:

PRAWO BUDOWLANE
– stan po ostatnich nowelizacjach i zapowiadane zmiany ustawy

CEL SZKOLENIA:
Celem szkolenia będzie zapoznanie uczestników z aktualnymi uregulowaniami ustawy oraz
przepisów wykonawczych, ich interpretacją i dotychczasowymi wyrokami sądów
administracyjnych.
Szczegółowo zaprezentowane zostaną ostatnie nowelizacje, które zaczęły obowiązywać
od sierpnia 2011 r. oraz te, które zaczną obowiązywać od stycznia i kwietnia 2012 r.
Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z przygotowywanymi zmianami ustawy i przepisów
wykonawczych. Wykładowcą będzie współautorka nowelizacji ustawy, które ze względu na
charakter swojej pracy aktywnie uczestniczy w tworzeniu i opiniowaniu aktów prawnych
dotyczących prawa budowlanego.
W trakcie szkolenia omówione zostaną typowe problemy, które w swojej codziennej pracy
napotykają
osoby
zawodowo
związane
z
inwestycjami
budowlanymi.

RAMOWE BLOKI TEMATYCZNE SZKOLENIA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Prawo budowlane – stan prawny aktualny
Rozpoczęcie budowy
Odstępstwa od projektu budowlanego
Oddawanie obiektu budowlanego do użytkowania
Świadectwa charakterystyki energetycznej
Zmiana sposobu użytkowania obiektu, nielegalne użytkowanie
Organy nadzoru budowlanego i zakres ich kompetencji
Zapowiadane zmiany przepisów

Powyższy program zostanie dostosowany do problemów zgłaszanych przez uczestników
szkolenia, uzupełniony informacjami o interpretacjach przepisów oraz dyskusją.
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WYKŁADOWCA:
Anna Macińska - prawnik, specjalista w zakresie prawa budowlanego,
Dyrektor Departamentu Prawno-Organizycyjnego Głównego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego w Warszawie. Ekspert w Sejmowej Komisji Budownictwa. Autorka wielu
publikacji i artykułów z dziedziny prawa budowlanego m.in. w Serwisie Budowlanym.
Współautorka nowelizacji Prawa budowlanego, m.in.:
1. Ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz o zmianie
niektórych innych ustaw.
2. Ustawy z dn. 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane.
3. Ustawy z dn. 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie
niektórych innych ustaw.
4. Ustawy z dn. 10 maja 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych
usta
5. Aktów wykonawczych do ustawy – Prawo budowlane.

DATA I MIEJSCE SZKOLENIA:

6 grudnia 2011 r. – od godz. 9:00
Zielona Góra - sala szkoleniowa Centrum Biznesu ul. Boh. Westerplatte 23
KOSZT SZKOLENIA:
•

420,00 zł od osoby

W ramach szkolenia zapewniamy: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe,
sesję pytań i odpowiedzi, materiały piśmiennicze, serwis kawowy, zaświadczenie
o ukończeniu szkolenia.
Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie nie później niż na 5 dni przed terminem szkolenia pełnej
wpłaty na konto organizatora – Lubuskie Centrum Szkoleniowo Doradcze nr 11 1060 0076 0000
3260 0178 6267 prowadzone w BPH S.A. O/Zielona Góra.
W przypadku odwołania zgłoszenia później niż na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia zgłaszający
ponosi jego pełne koszty. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w szkoleniu spowoduje
obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa. Opóźnienie w zapłacie za szkolenie i jednoczesne odwołanie
zgłoszenia w terminie krótszym niż 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia, nie zwalnia
zgłaszającego/uczestnika z obowiązku zapłaty za nie. Oświadczenie dotyczące odwołania zgłoszenia
wymaga formy pisemnej.
W każdym czasie możliwe jest wyznaczenie innego uczestnika na szkolenie.
Odbycie się szkolenia w podanym terminie zostanie potwierdzone na 3 dni przed jego rozpoczęciem.
Zgłoszenia przyjmujemy listownie, faxem i pocztą elektroniczną.
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