
 

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE ON-LINE 

Prawo budowlane  
- nowelizacja z 2020 roku 

30.04.2020 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM SZKOLENIA: 

1. Wstęp - wpływ stanu epidemii na regulacje związane z 
budowlanym procesem inwestycyjnym 

2. Prawo budowlane - zakres i przedmiot zmian 

3. Roboty niewymagające pozwolenia na budowę - nowelizacja 
katalogu art. 29  

4. Uczestnicy procesu budowlanego - prawa i obowiązki 

5. Uzyskiwanie zgód budowlanych - zgłoszenia i pozwolenia na 
budowę  

• projekt zagospodarowania działki lub terenu,  

• projekt architektoniczno-budowlany, 

• projekt techniczny. 

6. Prawo budowlane w trakcie budowy 

• istotne/nieistotne odstąpienie  

• nadzór autorski  

• prowadzenie dziennika budowy  

7. Oddawanie obiektów budowlanych do użytku  

• zgłoszenie czy decyzja  

• obowiązkowa kontrola  

• postepowanie naprawcze 

8. Utrzymanie obiektów budowlanych 

• obowiązki właściciela/zarządcy 

• właściwość nadzoru budowlanego  

9. Pytania i dyskusja 

 

Fundacja Polskiej Akademii Nauk  
 

Korzyści 

Celem szkolenia jest 
omówienie nowelizacji 

wynikającej z ustawy 
z dnia 13 lutego 2020 
r. o zmianie ustawy – 

Prawo budowlane oraz 
niektórych innych 
ustaw. Na wstępie 

szkolenia zostanie też 
omówiona bieżąca 
sytuacja prawna 

związana ze stanem 
epidemii i jego 
wpływem na regulacje 

związane z 
budowlanym 
procesem 

inwestycyjnym. 

Adresaci  

Pracownicy 
administracji 

publicznej, pracownicy 
wydziałów 
budownictwa, 

architektury, 
inwestycji oraz 
wszyscy uczestnicy 

procesu budowlanego. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji na 

Uniwersytecie Jagiellońskim, ukończył studia podyplomowe „Kontrola 

jakości stosowania prawa przez organy samorządu terytorialnego” na 

Uniwersytecie Łódzkim. Od 2009 roku członek Samorządowego 

Kolegium Odwoławczego w Krakowie. W latach 2012-2015 doradca 

ministra i ekspert w Ministerstwie Sprawiedliwości. 

 

 

 

 

 Miejsce szkolenia 

Szkolenie realizowane będzie w formie on-line. Przed szkoleniem otrzymają 

Państwo link do platformy, na której się ono odbędzie. Wystarczy wejść 
w link, dokonać prostej rejestracji i w dniu zajęć o wyznaczonej godzinie 

dołączyć do wirtualnego pokoju. Udział w szkoleniu pozwoli nie tylko zapoznać 
się z tematem prezentowanym przez trenera, ale także zadać mu pytanie 

i porozmawiać z innymi uczestnikami szkolenia. 

Termin  

30  kwietnia 2020 r., godz. 10.00 – 14.30 

Cena 

220 zł / os. 

Zwolnione z VAT w przypadku finansowania szkolenia przynajmniej w 70% 

ze środków publicznych. 

Cena obejmuje: materiały szkoleniowe i zaświadczenie o ukończeniu szkolenia 
w wersji elektronicznej 

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

Płatność przelewem podstawie faktury w terminie 14 dni po szkoleniu. 

Zgłoszenia 

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

formularz na stronie www.fundacjapan.pl do 24 kwietnia 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 NA SZKOLENIE ON-LINE 

Prawo budowlane - nowelizacja z 2020 roku 

30.04.2020 r.  

DANE UCZESTNIKA: 

Imię i Nazwisko:  

Stanowisko:   

E-MAIL UCZESTNIKA:  

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  

 

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 

 

Fundacja Polskiej Akademii Nauk 
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