
SZKOLENIE DOTYCZĄCE INWESTYCJI 
W SEKTORZE ENERGETYCZNYM

Proces inwestycji infrastrukturalnych realizowanych w warunkach krajowych 
w elektroenergetyce według zaktualizowanego stanu prawnego

Najważniejsze punkty:

§ Hierarchiczna struktura procesu planistycznego

§ Podstawowe dokumenty planistyczne wynikające z koncepcji

§ Plany rozwoju i zamierzeń inwestycyjnych

§ Plany operacyjne

§ Plan finansowy

§ Etapy procesu inwestycyjnego

§ Wybór jednostki realizującej inwestycję

Kto powinien wziąć udział:

§ Prezesi, wiceprezesi i dyrektorzy, 
zwłaszcza działów inwestycyjnych, 
rozwoju, finansów oraz prawnych

§ Kadra kierownicza ds. inwestycji, 
rozwoju i prawa

§ Specjaliści i menadżerowie projektów

28-29.03.2012
Warszawa, 
Centrum Szkoleniowe Kasprzaka 25



Sylwetki prelegentów:
Dr inż. Marek Szuba
Dr inż. Marek Szuba od 1985 roku jest Rzeczoznawcą Stowarzyszenia Elektryków Polskich w specjalnościach:  instalacje elektroenergetyczne oraz ekonomika, organizacja i 
bezpieczeństwo i higiena pracy oraz Biegłym z listy Sądu Okręgowego we Wrocławiu w zakresie elektroenergetyki. W latach od 1992 do 1996 roku a następnie od 1997 do 2000 
roku był przedstawicielem narodowym w grupie roboczej WG3 (Systems and Application Engineering) w programach europejskich COST 244 oraz COST 244bis (Biological 
Effects of Electromagnetic Fields). Jest autorem wielu ocen i raportów oddziaływania na środowisko, w tym kluczowych inwestycji z branży elektroenergetycznej i 
radiokomunikacyjnej. Od wielu lat uczestniczy w charakterze eksperta z zakresu procedury lokalizacyjnej i środowiskowej w konsultacjach społecznych towarzyszących 
procedurze oceny oddziaływania na środowisko większości inwestycji elektroenergetycznych, których inwestorem jest PSE Operator S.A. Jest ponadto autorem lub 
współautorem wielu publikacji naukowych i materiałów o charakterze popularnonaukowych, w tym Folderów (5 wydań) i Informatorów (4 wydania) dotyczących zagadnień 
związanych z oddziaływaniem na środowisko inwestycji elektroenergetycznych (np. Linie i stacje elektroenergetyczne w środowisku człowieka), a także Folderów 
dedykowanych konkretnym przedsięwzięciom inwestycyjnym z branży elektroenergetycznej.

Prof. nzw. dr hab. inż. Waldemar Skomudek - Katedra Zarządzania Projektami Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki, Politechnika Opolska.
 Posiada ponad 25-letni staż pracy zawodowej w energetyce zawodowe. W latach 2001 – 2008 pełnił funkcje zarządcze w spółkach elektroenergetycznych województw 
opolskiego i dolnośląskiego (stanowiska: Prezesa ZE Opole SA i Wiceprezesa EenergiiPro KE S.A.) oraz w latach 2008 – 2010 pełnił funkcję Wiceprezesa w spółce Polskie Sieci 
Eelektroenergetyczne Operator S.A. w Konstacinie-Jeziornej. Brał udział w tworzeniu grup kapitałowych EnergiaPro KE S.A. i TAURON S.A. i wydzieleniu Operatora Systemu 
Dystrybucyjnego. W pracy naukowo-badawczej zajmuje się głównie funkcjonowaniem rynku energii elektrycznej, problematyką stabilności pracy krajowego systemu 
elektroenergetycznego, problematyką inwestycyjną i eksploatacyjną sieci elektroenergetycznych, zarządzaniem podmiotami podsektora elektroenergetycznego w 
warunkach konkurencji, problematyką oceny stopnia zagrożenia i skuteczności ochrony przed oddziaływaniem zjawisk o charakterze falowym (elektromagnetycznym), które 
towarzyszą wyładowaniom atmosferycznym i stanom zakłóceniowym w sieciach elektroenergetycznych. W ramach prowadzonych badań opublikował ponad 100 artykułów 
naukowych i referatów, jest współautorem dwóch książek i autorem dwóch monografii. Uczestniczył w wielu kongresach, konferencjach i sympozjach w kraju i za granicą (m.in. 
Delft Holandia 2003; Cleveland, Ohio USA 2008; Karlova Studianka, Czechy 2008; Paryż, Francja 2008; Wilno, Litwa 2009; Washington, District of Columbia, USA 2010). Jest 
m.in. członkiem Zespołu Doradców Ministerstwa Gospodarki do spraw rozwiązań systemowych w sektorze energetyki, ekspertem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, 
ekspertem Komisji Europejskiej ds. badań naukowych, wiceprezesem O/Opolskiego SEP, Senior Member IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), członkiem 
PKWSE CIGRE, PTETiS, PTPiREE i dwóch Sekcji Komitetu Elektrotechniki PAN.

MS Consulting jest wysokospecjalistyczną firmą consultingową dostarczającą usługi szkoleniowe i doradcze dla sektora energetyki 
i sektorów okołoenergetycznych. 
Świadczymy usługi  dla takich firm jak: ENEA S.A., ENERGA S.A., ENION SA, Citigorup, PGE S.A, PSE Operator, PZU Asset Management, 
Vattenfall, RWE Stoen Operator, PKN Orlen, Alcatel-Lucent, Hewlett-Packard, IBM Poland, Siemens i wielu innych.

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, spis naszych największych klientów, partnerów oraz ekspertów na stronie: www.msconsulting.net.pl

O firmie

Sektor energetyczny stoi przed wyzwaniami inwestycyjnymi w skali dotychczas nie notowanej w Polsce. Dotyczą one zarówno rozbudowy 
jak i inwestycji typu greenfield w nowe moce, rozwój źródeł jądrowych i odnawialnych, inwestycje proekologiczne oraz rozwój sieci 
przesyłowych i dystrybucyjnych, a także wprowadzanie inteligentnych sieci (smart grid), co oznacza konieczność poniesienia przez sektor  
wydatków w skali szacowanej na 100 mld złotych do roku 2020 r.
Stąd też znajomość kompleksowej metodologii procesu inwestycyjnego w oparciu o aktualny stan prawny,  od stanu preinwestycyjnego do 
rozliczenia inwestycji, wydaje się być niezwykle istotne dla procesu optymalizacji procesu, zwłaszcza z uwzględnieniem efektywności 
inwestycji. 
Niniejsze dwudniowe szkolenie ma na celu zapoznać Państwa z tematyką inwestycyjną od strony ekonomicznej, technicznej i prawnej, 
uwzględniając w to aktualne przepisy prawa i trendy jak również przewidywane zmiany. Temat przedstawią wybitni teoretycy i praktycy 
inwestycji w sektorze inwestycyjnym: prof. nzw. dr hab. inż. Waldemar Skomudek oraz dr inż. Marek Szuba.

O szkoleniu



Proces inwestycji infrastrukturalnych realizowanych 
w warunkach krajowych w elektroenergetyce według 
zaktualizowanego stanu prawnego

9.00-10.30    Hierarchiczna struktura procesu planistycznego

§ Zasady tworzenia polityki gospodarczej kraju

§ Koncepcja zagospodarowania kraju

§ Cel i zakres koncepcji

§ Forma prezentacji działań przyjętych do realizacji 
koncepcji

10.30-10.45  Przerwa kawowa

10.45-11.30 Podstawowe dokumenty planistyczne wynikające z 
koncepcji

§ Wojewódzkie i Gminne Plany Zagospodarowania 
Przestrzennego

§ Forma prezentacji działań przyjętych do realizacji 
planów

11.30-12.15  Proces planistyczny działalności gospodarczej

§ Rodzaje i zasady tworzenia planów 

12.15-12.30  Przerwa kawowa

12.30-14.00 § Plan strategiczny

§ Plany rozwoju i zamierzeń inwestycyjnych

§ Koncepcja, zakres rzeczowo-finansowy, określenie 
standardów technicznych

§ Studia wykonalności zamierzenia inwestycyjnego

§ Forma akceptacji planów

14.00-14.40  Lunch

14.40-16.10 Plany operacyjne

§ Plan inwestycyjny

§ Plan remontów

§ Plan eksploatacji

§ Plan finansowy

§ Forma akceptacji planów operacyjnych

dr inż. Marek Szuba

prof. Waldemar Skomudek

28 marca 2012

9.00-10.30    Faza przedinwestycyjna

§ Modelowe produkty fazy przedinwestycyjnej

§ Koncepcje i studia wykonalności zaplanowanych 
zamierzeń inwestycyjnych

§ Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

§ Dokumentacja decyzyjna rzeczowo-finansowa 
zamierzeń inwestycyjnych

§ Programy funkcjonalno-użytkowe

§ Kwalifikacja zadań do planu operacyjnego

10.30-10.45  Przerwa kawowa

10.45-12.15  Faza realizacji inwestycji 

§ Modelowe produkty procesu inwestycyjnego

§ Szczegółowe studium lokalizacyjne (decyzja 
środowiskowa, decyzje o lokalizacji inwestycji celu 
publicznego, możliwe warianty realizacji inwestycji, 
uzyskanie pozwolenia na budowę i in.)

§ Koordynacja operacyjnego planu inwestycyjnego z 
innymi jednostkami (np. wymagania operatorów 
sieciowych)

§ Proces konsultacji społecznych

§ Dofinansowanie Zadania inwestycyjne korzystające ze 
środków zewnętrznych

§ Harmonogram przygotowania i realizacji inwestycji

12.15-12.30  Przerwa kawowa

12.30-14.00 § Wybór jednostki realizującej inwestycję

§ Etapy realizacja inwestycji

§ Przekazanie placu budowy

§ Realizacja prac

§ Próby i sprawdzenia

§ Odbiór i przekazanie do eksploatacji

§ Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie

14.00-14.40  Lunch

14.40-16.10 § Rozliczenie inwestycji i przekazanie nakładów na 
majątek

§ Monitorowanie i sprawozdania zarządcze i 
statystyczne

Gwarancje i rękojmia – zagadnienia prawne

prof. Waldemar Skomudek, dr inż. Marek Szuba

prof. Waldemar Skomudek

29 marca 2012

10.45-11.30 Podstawowe dokumenty planistyczne wynikające z 
koncepcji

10.30-10.45 

12.15-12.30 

12.30-14.00

14.00-14.40

dr inż. Marek Szuba

prof. Waldemar Skomudek

Plany operacyjne14.40-16.10

prof. Waldemar Skomudek 14.40-16.10 

14.00-14.40  

12.30-14.00

12.15-12.30 

10.30-10.45 

Faza przedinwestycyjna

prof. Waldemar Skomudek, dr inż. Marek Szuba

prof. Waldemar Skomudek, dr inż. Marek Szuba

§



FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

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.

Wypełniony formularz 
wyślij na e-mail:

Firma: Ulica:

Kod pocztowy: Miasto:

Firma: Ulica:

Kod pocztowy: Miasto:

Telefon: Fax:

E-mail:

Pełna nazwa firmy:

Ulica:

Kod pocztowy: Miasto:

Dane potrzebne do wystawienia Faktury Vat

Oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT

i posiada numer NIP:

Stanowisko: Departament:

Stanowisko: Departament:

Nazwisko:Imię:1.

Imię: Nazwisko:2.

PROSIMY WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI
W przypadku większej ilości osób prosimy wysyłać zgłoszenia w kilku formularzach

kontakt@msconsulting.net.pl

MS Consulting

Adres korenspodencyjny:
ul. Zorzy Polarnej 23/4
05-500 Piaseczno - Józefosław
Tel: 22 250 15 92
       22 250 15 93
Fax: 22 378 36 44
Mobile: +48 508 154 626

E-mail: kontakt@msconsulting.net.pl

NIP: 522-105-3902 
Regon: 011171664

1.   Koszt uczestnictwa jednej osoby 
w szkoleniu jest podany w formularzu 
po lewej stronie.

2.   Cena obejmuje prelekcje, pomocnicze 
materiały drukowane dotyczące 
szkolenia, wersje elektroniczne 
prezentacji, przerwy kawowe oraz lunch

3.   Po otrzymaniu zgłoszenia, prześlemy
Państwu potwierdzenie udziału i fakturę
pro-forma

4.   Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie
7 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie
później niż przed rozpoczęciem
Warsztatu

5.   Wpłaty należy dokonać na konto
MultiBank 
70 1140 2017 0000 4702 0648 1461

6.   Rezygnację z udziału należy przesłać 
na adres e-mail: 
kontakt@mscconsulting.net.pl

7.  W przypadku rezygnacji do 14.03.2012 r. 
- rezygnacja bez kosztów

8.   W przypadku rezygnacji od 15.03.2012
r. do 19.03.2012 r. obciążmy Państwa 
opłatą administracyjną w wysokości 490 
PLN + 23% VAT

9.   W przypadku rezygnacji po 19.03.2012
r. obciążymy Państwa opłatą 
administracyjną w wysokości 990 PLN 
+ 23% VAT

10. W przypadku rezygnacji uzasadnionej 
udokumentowanym działaniem siły 
wyższej – bez opłat

11. Zamiast zgłoszonej osoby 
w Warsztacie może wziąć udział inny 
pracownik firmy pod warunkiem 
przesłania danych osoby zastępczej 
drogą mailową w terminie do 7 dni 
przed rozpoczęciem Warsztatu

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

Warunki uczestnictwa

lub faxem: 22 378 36 44

MS Consulting ul. Zorzy Polarnej 23/4, 05-500 Piaseczno - Józefosław
NIP: 522-105-3902, Tel: (22) 250 15 92, (22) 250 15 93, Mobile: +48 508 154 626, Fax: (22) 378 36 44,

www.msconsulting.net.pl, e-mail: kontakt@msconsulting.net.pl

NIE, 

 

nie wezmę udziału w prezentowanym szkoleniu, jednak proszę o informowanie 
mnie o planowanych wydarzeniach organizowanych przez MS Consulting

chcę wziąć udział w:

Proces inwestycji infrastrukturalnych realizowanych 
w warunkach krajowych w elektroenergetyce według 
zaktualizowanego stanu prawnego

TAK,
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Całkowita opłata za udział w dwóch dniach szkolenia: 

1490 PLN + 23% VAT przy rejestracji do 2.03.2012
1690 PLN + 23% VAT przy rejestracji od 3.03 do 11.03.2012
1790 PLN + 23% VAT przy rejestracji po 11.03.2012

Całkowita opłata za udział w dwóch dniach szkolenia: 

Zniżki: 4% rabatu przy udziale 2 osób oraz 6% przy udziale od 3 osób z tej samej firmy
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