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Zapraszamy na szkolenie  

"Prawo budowlane po nowelizacji (2021)" 
 

Szkolenie online, 25 stycznia 2022 r.  

 

 

Program szkolenia: 

1. Zarys najnowszych nowelizacji prawa budowlanego. 

2. Nowa definicja obszaru oddziaływania obiektu i inne kluczowe pojęcia w prawie budowlanym 

- ich znaczenie dla praktyki.  

3. Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych. Pozwolenie na budowę,  

a zgłoszenie robót budowlanych – właściwe procedury po zmianach prawa budowlanego; 

nowe przepisy dotyczą zawiadomienia o rozpoczęciu robót. 

4. Zmiany w zakresie projektu budowlanego i jego weryfikacji przez właściwy organ.  

Nowy projekt techniczny. Odstępstwa od przepisów technicznych za zgodą organu. 

5. Istotne i nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego i obowiązek 

uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę z uwzględnieniem nowych regulacji. 

6. Wstrzymanie / wznowienie budowy, wygaśnięcie pozwolenia na budowę. Możliwość i tryb 

przeniesienia pozwolenia na budowę. Zwiększenie stabilności pozwolenia na budowę. 

7. Obowiązki uczestników procesu budowlanego po zmianach prawa budowlanego. 

Dokumentacja budowy, w tym elektroniczny dziennik budowy. 

8. Oddawanie obiektów do użytkowania po zmianach prawa budowlanego.  

Zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych, a pozwolenie na użytkowanie  

– właściwe procedury. 

9. Samowola budowlana i możliwość jej legalizacji. Nowa uproszczona procedura legalizacyjna. 

10. Cyfryzacja administracyjnego procesu budowlanego. Dokumentacja i wnioski w formie 

elektronicznej. Aplikacja E-budownictwo w praktyce. 

11. Przepisy przejściowe. Zarys planowanych zmian prawa budowlanego. 

12. Pytania i panel dyskusyjny. 
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Szkolenie poprowadzi: Radca prawny Dorota Havaris 

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Radca prawny posiadający bogate 

doświadczenie w obsłudze prawnej inwestycyjnego procesu budowlanego. Od ponad 15 lat prowadzi 

szkolenia i wykładu dotyczące prawa budowlanego, umów zawieranych w procesie budowlanym  

i gospodarowania nieruchomościami. Jest autorką licznych publikacji o tematyce prawnej z zakresu 

swojej specjalizacji. Prawnik praktyk. Doradza zamawiającym, wykonawcom, podwykonawcom  

oraz projektantom - jak skutecznie zabezpieczyć swoje interesy i zminimalizować ryzyko prawne 

wynikające z prowadzonej inwestycji. Wspiera inwestorów w postępowaniach administracyjnych 

związanych z ustaleniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, uzyskaniem pozwolenia 

na budowę lub dokonaniem zgłoszenia robót budowlanych, jak również przystąpieniem  

do użytkowania wybudowanego obiektu. Posiada doświadczenie w przygotowywaniu i negocjowaniu 

umów o roboty budowlane i prace projektowe. Reprezentuje uczestników procesu budowlanego  

w sporach sądowych i pozasądowych. 

Informacje organizacyjne: 

Termin i czas trwania szkolenia: 25 stycznia 2022 r., w godzinach 9.00 - 15.00. 

Miejsce organizacji szkolenia: Platforma online. 

Koszt szkolenia: 690 zł netto/os.  

Podatek VAT nie zostanie naliczony, jeżeli szkolenie finansowane jest w min. 70% ze środków 

publicznych oraz pod warunkiem podpisania oświadczenia o finansowaniu szkolenia ze środków 

publicznych. 

Cena szkolenia online obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, 

certyfikat ukończenia szkolenia. 

Płatność:  

• dla sektora prywatnego: na podstawie faktury pro-forma najpóźniej na 2 dni przed terminem 

szkolenia, 

• dla sektora publicznego: na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni po szkoleniu.  

Tryb przyjmowania zgłoszeń: Wypełnioną (i podpisaną przez osobę upoważnioną) Kartę zgłoszenia 

(skan) oraz informację o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych, prosimy przesłać na adres:             

szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faxem na numer 22 247 81 56 w terminie do 17 stycznia 2022 r.  

Kontakt: Agnieszka Kuźdub, tel. 607 744 074, e-mail: szkolenia@szkolenia-prawne.pl 
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