
 

             ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE ON-LINE 

 Prawo budowlane 
09.12.2020 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       PROGRAM SZKOLENIA: 
1. Zmiany w Prawie budowlanym 

a. Od 31 lipca i 19 września 2020 r. 
b. Obowiązujące w okresie pandemii 
c. Oczekujące na wejście w życie w listopadzie 2020 r. 
d. Cyfryzacja procesu inwestycyjnego – dwa etapy wdrożenia 
e. Ustawa o zwalczaniu skutków suszy 

2. Zmiany wybranych przepisów związanych ze stosowaniem Prawa budowlanego 
3. Przepisy przejściowe – możliwości wyboru  

a. Sprawy wszczęte przed wejściem zmiany 
b. Sprawy wszczęte po wejściu zmiany 
c. Zamierzenia budowlane realizowane w oparciu o „stary projekt budowlany” 

4. Zmiany przepisów wykonawczych do Prawa budowlanego – okresy przejściowe 
5. Definicje – zmiany i problemy interpretacyjne 

a. Zmienione definicje: 
▪ Tymczasowy obiekt budowlany 
▪ Liniowy obiekt budowlany 
▪ Przenośne maszty antenowe 

b. Definicje problemowe: 
▪ Obiekt budowlany 

▪ Budynki, budowle, wiaty, altany, obiekty małej architektury, 
6. Wymagania podstawowe dla obiektów – Konwencja Nowojorska i ustawa o zapewnianiu dostępności 

osobom ze szczególnymi potrzebami – zmiany wprowadzone i projektowane zmiany 
a. Projekt zmian w warunkach technicznych 

7. Procedury poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych 
a. Lista budów  

▪ nie wymagających pozwolenia na budowę i konsekwencje zmian przepisów 

▪ nie wymagających zgłoszenia i konsekwencje zmian przepisów 
b. Lista robót budowlanych 

▪ nie wymagających pozwolenia na budowę i konsekwencje zmian przepisów 
▪ nie wymagających zgłoszenia i konsekwencje zmian przepisów 

c. Zgłoszenie robót 
▪ wymagane prawem załączniki do zgłoszenia 
▪ milcząca zgoda lub zaświadczenie z urzędu 

▪ sprzeciw 
▪ nałożenie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę - problem Natury 2000, obiektów z 

gminnej ewidencji zabytków i obiektów, których obszar oddziaływania wykracza poza działkę 
objętą zgłoszeniem, obiektów wymagających ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego 

▪ zmiany w procedurach zgłoszeń 
d. Pozwolenie na budowę – zmiany 

▪ odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych – zmiany od 19 września 2020 r. 
▪ zawartość wniosku - wzory wady i zalety 

▪ zmiany w procedurach pozwolenia na budowę 
8. Nowy projekt budowlany – nowe zapisy ustawowe i nowe rozporządzenie 

a. Projekt zagospodarowania działki 
b. Projekt architektoniczno-budowlany 
c. Projekt techniczny 

d. Projektowane zmiany w projekcie budowlanym wynikające z obowiązku implementowania do 
przepisów krajowych przepisów UE 

e. Zakres sprawdzenia projektu budowlanego przed wydaniem pozwolenia na budowę  
f. Stosowanie starego projektu budowlanego dla realizowanych zamierzeń inwestycyjnych 

9. Uprawnieni uczestnicy procesu budowlanego – nowe obowiązki i uprawnienia 
10. Istotne odstąpienie 

a. Regulacje obowiązujące po zmianach 

b. Zmiany od 19 września 2020 r. 
 
 

 

 

Fundacja Polskiej Akademii Nauk  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  
Ukończyła Politechnikę Łódzką, Wydział Budownictwa i Architektury w 1983 r. 
Posiada uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej oraz 

uprawnienia do kierowania budową i robotami w specjalności architektonicznej. 
Posiada także uprawnienia do projektowania w planowaniu przestrzennym wydane 
przez Ministra Gospodarki Przestrzennej. Pracowała w Wojewódzkim Biurze 

Planowania Przestrzennego (w latach 82-84), w Urzędzie Wojewódzkim w Wydziale 
Planowania Przestrzennego, Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego 
(1984 -1994), pełniła funkcję Architekta Wojewódzkiego (w latach 94-98). Orzekała 
(od 1991 do 2003 r.) w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Sieradzu. 
Pracowała w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego w Warszawie (1998 -2002). 

 

 

 

 

 
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  
9 grudnia 2020 r., godz. 10.00 – 15.00 

Cena 
260 zł netto /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 4 grudnia 2020 r. 

Uwaga: Przyjęcie zgłoszenia potwierdza telefonicznie lub mailowo pracownik 

Fundacji! Ilość miejsc ograniczona. 

Niezgłoszenie rezygnacji najpóźniej na 1 dzień 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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11. Oddanie obiektu do użytkowania 

a. Wymagalność zawiadomienia o zakończeniu budowy 
b. Wymagalność pozwolenia na użytkowanie 

c. Dokumenty niezbędne w postępowaniu – nowe uregulowania 
d. Zakres obowiązkowej kontroli – zmiany 

12. Samowola budowlana 
a. Obowiązujące procedury legalizacyjne 
b. Legalizacja na wniosek – zmiany w procedurach od 19 września 2020 r. 
c. Legalizacja 20 letnich samowoli – uproszczone procedury od 19 września 2020 r. – 

specjalne regulacje dla altan na terenach rodzinnych ogródków działkowych 
d. Postępowanie legalizacyjne na wniosek w trybie art. 103 ust 2 na podstawie przepisów 

prawa budowlanego z 1974 r. 
13. Użytkowanie obiektów budowlanych 

a. Zmiany dot. sieci gazowych 
b. Protokół kontroli okresowych - zmiany 

14. Zmiana sposobu użytkowania – problemy stosowania art. 71 i zmiany od 19 września 2020 r. 

15. Istotne zmiany w liniach orzeczniczych sądów administracyjnych 
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA SZKOLENIE ON-LINE 

Prawo budowlane  

09.12.2020 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 

 

Fundacja Polskiej Akademii Nauk 
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