Szkolenie:

WYKORZYSTANIE WŁASNOŚCI PRYWATNEJ GRUNTÓW PRZEZ
ENERGETYKĘ ZAWODOWĄ
WYMAGANIA, ZEZWOLENIA, ODSZKODOWANIA, KARY,
MODERNIZACJE, BEZPIECZEŃSTWO
Szkolenie dla przedsiębiorstw energetycznych oraz gmin.

18 czerwca 2013
Warszawa,
Centrum Szkoleniowe Kasprzaka 25

Najważniejsze punkty:

Kto powinien wziąć udział:

• Posadowienie infrastruktury energetycznej na gruntach
prywatnych, w tym gruntach gmin
• Bieżące użytkowanie infrastruktury energetycznej
• Przywileje i prawa właściciela gruntu
• Ważniejsze wymagania prawa budowlanego
• Uzyskanie zezwolenia na budowę lub modernizacje linii
energetycznych
• Kary i inne konsekwencje ominięcia prawa budowlanego
• Możliwości prawne uregulowania zasad korzystania z cudzej
własności
• Wywłaszczenie
• Zaspokojenie uzasadnionych roszczeń właścicieli gruntów
prywatnych
• Odszkodowania za użytkowanie w przeszłości
• Rozbiórka obiektów i rekultywacja gruntu
• Odpowiedzialność przy wypadkach związanych z infrastrukturą
energetyczną

• Prezesi oraz członkowie zarządów,
dyrektorzy, kadra kierownicza
przedsiębiorstw z sektora energetycznego,
zwłaszcza ds. prawnych, budowlanych,
projektów, strategii i rozwoju
• Pracownicy i specjaliści z działów prawnych
• Specjaliści z działów inwestycji, projektów,
rozwoju
• Kancelarie prawne świadczące usługi dla
sektora energetycznego
• Urzędy miast i gmin, w szczególności
wydziały prawne i geodezji

Pełny harmonogram szkolenia znajduje się na stronie trzeciej.
MS Consulting ul. Geodetów 23C/38, 05-500 Piaseczno - Józefosław
NIP: 522-105-39-02, Tel: 22 250 15 92/93, Fax: 22 378 36 44, Mobile: +48 508 154 626
www.msconsulting.net.pl, e-mail: kontakt@msconsulting.net.pl

Nowela Prawa energetycznego – zakres
„małego trójpaku”

Wykorzystanie własności prywatnej gruntów przez energetykę zawodową
18.06.2013, Warszawa
O szkoleniu:
Serdecznie zapraszamy na wyjątkowo ważne szkolenie dla przedsiębiorstw energetycznych korzystających z
infrastruktury na prywatnych gruntach, jak również gmin, których grunty w tym celu są wykorzystywane.
Energetyka zawodowa w znacznym stopniu korzysta z prywatnych gruntów, na których znajdują się napowietrzne linie
energetyczne i transformatory. Na szkoleniu zostaną kompleksowo przedstawione najważniejsze zapisy prawne
dotyczące ich użytkowania, modernizacji, rozbiórki, oraz zwrotu zajętych, wywłaszczonych lub zagarniętych
nieruchomości a także koniecznych rekompensat za ich użytkowanie. Omówione zostaną również ważniejsze elementy
odpowiedzialności cywilnej właściciela infrastruktury energetycznej przy związanych z nią wypadkach.

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym harmonogramem na następnej stronie.

Sylwetka prelegenta:
Dr inż. Grzegorz Błajszczak - w latach 1984–1994 pracownik naukowy kolejno na Politechnice
Warszawskiej, politechnice w Budapeszcie i na Uniwersytecie Rand Afrikaans w Johannesburgu.
Specjalista ds. Współpracy z zagranicą w Energoprojekcie-Warszawa SA (1994–1995), menedżer ds.
napędów i rezerwowego zasilania w Schneider Electric (1995–1996), zastępca dyrektora ds. Szkoleń i
wdrożeń w Europejskim Oddziale Sterowania Procesami firmy Westinghouse Electric (1996–1999). Od
1999 do 2012 roku w Polskich Sieciach Elektroenergetycznych, gdzie zajmował się usługami
systemowymi, następnie rozliczeniami międzynarodowej wymiany energii, a w ostatnich latach
wdrażaniem nowych technologii oraz jakością energii i zarządzaniem mocą bierną. Od 2013 w
Towarowej Giełdzie Energii jako główny specjalista w Biurze Rozwoju Biznesu. Jest członkiem m.in.:
SEP, IEEE, KT w PKN, Komitetu NOT ds. Gospodarki Energetycznej, Polskiego Komitetu Jakości i
Efektywnego Użytkowania Energii Elektrycznej. Jest rzeczoznawcą w dziedzinie jakości energii
elektrycznej, a także autorem ponad 120 publikacji naukowych i technicznych.

O MS Consulting:
MS Consulting jest firmą consultingową dostarczającą usługi szkoleniowe i doradcze dla sektora energetycznego i
sektorów około energetycznych. Świadczyliśmy usługi dla takich firm jak ENEA S.A., ENERGA S.A., ENION S.A., Citigorup,
PGE S.A, PSE Operator, PKN Orlen, PZU Asset Management i wielu innych, a współpracowali z nami m.in. ADD Polska,
Alcatel-Lucent, Hewlett-Packard, IBM Poland, Siemens Polska.
Prezesem firmy jest dr Marian Ślifierz, wieloletni doradca Regulatora i jego przedstawiciel w wielu ciałach unijnych,
współpracownik OECD, IEA, ERRA, oraz instytucji regulacyjnych z wielu krajów.
Więcej szczegółów o naszej firmie, w tym spis prelegentów i ekspertów, partnerów oraz największych klientów dostępny
jest na stronie: www.msconsulting.net.pl

Wykorzystanie własności prywatnej gruntów przez energetykę

Harmonogram
18.06.2013, Warszawa

Szkolenie prowadzi dr Grzegorz Błajszczak
8.45 - 9.30

Rejestracja uczestników, kawa powitalna.

9.30 - 10.20

Posadowienie infrastruktury energetycznej na gruntach prywatnych, w tym gruntach gmin
• Rys historyczny budowy infrastruktury energetycznej
• Stosunek społeczeństwa do infrastruktury energetycznej
• Bieżące użytkowanie infrastruktury energetycznej

10.20 – 10.30

Przerwa

10.30 – 11.20

Przywileje i prawa właściciela gruntu
• Wpływ zmian ustrojowych na prawo własności
• Poszanowanie konstytucyjnego prawa własności
• Obrona własności prywatnej

11.20 – 11.30

Przerwa

11.30 - 12.20

Ważniejsze wymagania prawa budowlanego
• Klasyfikacja transformatorów i linii energetycznych w prawie budowlanym
• Uzyskanie zezwolenia na budowę lub modernizacje linii energetycznych
• Kary i inne konsekwencje ominięcia prawa budowlanego

12.20- 12.30

Przerwa

12.30 – 13.20

Możliwości prawne uregulowania zasad korzystania z cudzej własności
• Wywłaszczenie.
• Służebność.
• Użytkowanie wieczyste

13.20 – 14.00

Przerwa obiadowa

14.00 – 14.50

Zaspokojenie uzasadnionych roszczeń właścicieli gruntów prywatnych
• Odszkodowania za użytkowanie w przeszłości
• Rozbiórka obiektów i rekultywacja gruntu
• Rekompensaty za korzystanie z cudzej własności

14.50 – 15.00

Przerwa

15.00 – 15.50

Odpowiedzialność przy wypadkach związanych z infrastrukturą energetyczną
• Wypadki komunikacyjne
• Porażenie prądem
• Zdarzenia losowe i działanie siły wyższej

15.50 – 16.15

Zakończenie i podsumowanie szkolenia, rozdanie certyfikatów.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Szkolenie: Wykorzystanie własności prywatnej
gruntów przez energetykę zawodową - 18.06.2013
Miejsce szkolenia: Centrum Konferencyjne ul. Kasprzaka 25, Warszawa.
Dla uczestników znajduje się na miejscu bezpłatny strzeżony parking (wjazd na nazwisko osoby zgłoszonej ).

Istnieje również możliwość zgłoszenia online na stronie: www.msconsulting.net.pl/szkolenia
PROSIMY WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI
W przypadku większej ilości osób prosimy wysłać zgłoszenia w kilku formularzach
1. Imię:

Nazwisko:

Stanowisko:

Departament:

Email:

Telefon:

2. Imię:

Nazwisko:

Stanowisko:

Departament:

Email:

Telefon:

Firma:

Ulica:

Kod pocztowy:

Miasto:

Telefon:

Fax:

Email do osoby kontaktowej:

Dane potrzebne do wystawienia faktury VAT:
Pełna nazwa firmy:
Ulica:

Miasto:

Telefon:

Fax:

Firma jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT
o numerze NIP:

TAK, proszę przyjąć zgłoszenie na szkolenie:
Wykorzystanie własności prywatnej gruntów
przez energetykę zawodową- 18.06.2013
Całkowity koszt udziału w szkoleniu:
990 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu do 26.05.2013 r.
1090 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu od 27.05 do 6.06.2013 r.
1190 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu po 6.06.2013 r.

4% rabatu od 2 osób oraz 6% od 3 osób z tej samej firmy

Wypełniony formularz
prosimy wysłać na email:
zgloszenia@msconsulting.net.pl

lub faxem: (22) 378 36 44
W ciągu 24 godzin otrzymają
Państwo
potwierdzenie
zgłoszenia. W przypadku braku
potwierdzenia,
prosimy
o
kontakt telefoniczny.

Warunki uczestnictwa:
1. Całkowity koszt udziału w szkoleniu
podany jest w formularzu po lewej
stronie.
2. Cena obejmuje prelekcje, materiały
dotyczące szkolenia, przerwy kawowe
oraz lunch. W przypadku potrzeby
zorganizowania lunchu
wegetariańskiego,
prosimy
o
wcześniejszą informację.
3. Po otrzymaniu zgłoszenia,
prześlemy Państwu potwierdzenie
udziału oraz fakturę pro-forma.
4. Prosimy o dokonanie wpłaty w
terminie 7 dni od wysłania zgłoszenia,
ale
nie
później
niż
przed
rozpoczęciem szkolenia.
5. Wpłaty należy dokonywać na
konto: MultiBank
70 1140 2017 0000 4702 0648 1461
6. Rezygnację z udziału należy
przesyłać
na
adres
e-mail:
kontakt@mscconsulting.net.pl
7. W przypadku rezygnacji do
4.06.2013 r. - rezygnacja bez kosztów.
8. W przypadku rezygnacji od
5.06.2013 r. do 11.06.2013 r.
obciążymy Państwa opłatą
administracyjną w wysokości 290
PLN + 23% VAT.
9. W przypadku rezygnacji po
11.06.2013 r. obciążymy Państwa
opłatą w wysokości 990 PLN + 23%
VAT.
10.
W
przypadku
rezygnacji
uzasadnionej
udokumentowanym
działaniem siły wyższej – bez opłat.
11. Zamiast zgłoszonej osoby w
szkoleniu może wziąć udział inny
pracownik firmy pod warunkiem
przesłania danych osoby zastępczej
drogą mailową w terminie do 7 dni
przed rozpoczęciem szkolenia.
12. Organizatorzy zastrzegają sobie
prawo
do
uzasadnionych
lub
spowodowanych siła wyższą zmian w
programie.
13. Organizatorzy zastrzegają sobie
prawo do odwołania szkolenia w
wypadku działania siły wyższej,
zobowiązując się wówczas do zwrotu
wpłaconych opłat w pełnej wysokości.

NIE, nie wezmę udziału w prezentowanym szkoleniu, jednak proszę o informowanie

MS Consulting

mnie o planowanych wydarzeniach organizowanych przez MS Consulting

Adres korespondencyjny:
MS Consulting
ul. Geodetów 23C/38,
05-500 Piaseczno - Józefosław
Tel: 22 250 15 92, 22 250 15 93
Fax: 22 378 36 44
Mobile: +48 508 154 626

Upoważniam firmę MS Consulting do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Oświadczam, że należna kwota zostanie przelana na konto MS Consulting: MultiBank 70 1140
2017 0000 4702 0648 1461 w terminie wskazanym na fakturze. Równocześnie oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa oraz zobowiązujemy się do zapłaty całości
kwot wynikających z niniejszej umowy. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DzU nr 101 poz. 926 z 2002 r.)
MS Consulting (zwana dalej MS Consulting), informuje, że jest administratorem danych osobowych. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocji i
marketingu działalności prowadzonej przez MS Consunting, świadczonych usług oraz oferowanych produktów, a także w celu promocji ofert klientów MS Consulting. Wyrażamy również
zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną ofert oraz informacji handlowych dotyczących MS Consulting oraz klientów MS Consulting. Wyrażającemu zgodę na przetwarzanie danych
osobowych przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, w tym także prawo ich poprawiania i usuwania.

www.msconsulting.net.pl
kontakt@msconsulting.net.pl
NIP: 522-105-3902
Regon: 011171664

