Szanowni Państwo,
ostatni rok był bardzo istotny dla problematyki prawnej urządzeń przesyłających energię elektryczną, gaz, wodę, ciepło,
sygnały telekomunikacyjne i podobnych. Sąd Najwyższy wydał wiele ważnych orzeczeń, wyjaśniając kwestie budzące dotąd
wątpliwości oraz rozbieżności w orzecznictwie sądów powszechnych, w tym możliwość ustanowienia służebności przesyłu na
prawie użytkowania wieczystego. Prawdziwy przełom w judykaturze może nastąpić w zakresie urządzeń wybudowanych na
nieruchomościach państwowych przed 1989 r., a to za sprawą oczekiwanej uchwały Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego,
która zostanie wydana w sprawie III CZP 50/17.
W orzecznictwie sądów administracyjnych także doprecyzowano wiele kwestii istotnych z punktu widzenia ograniczania
własności na potrzeby budowy i utrzymywania urządzeń przesyłowych, jak również dostępu do nieruchomości celem
konserwacji i remontów urządzeń istniejących. W 2017 r. wydano szereg orzeczeń dotyczących kwestii zgodności inwestycji z
aktami planistycznymi oraz obowiązków w zakresie prowadzenia rokowań poprzedzających wywłaszczenie. Po dwóch latach od
wejścia w życie tzw. specustawy przesyłowej kształtuje się praktyka orzecznicza organów administracji. Równocześnie, trwają
prace nad przygotowaniem Kodeksu urbanistyczno-budowlanego, którego ewentualne wprowadzenie istotnie zmieni zasady
realizacji inwestycji liniowych.
Zapraszam Państwa na wyjątkowe warsztaty podczas których przedstawimy analizę najnowszych trendów
w orzecznictwie Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Analiza opatrzona komentarzami prawników –
praktyków specjalizujących się w problematyce urządzeń przesyłowych, z pewnością wzbogaci praktykę zawodową każdej osoby
zajmującej się tym tematem.
Podczas warsztatów będziecie mieć Państwo również okazję do poznania i analizy zasad określania wynagrodzenia za
ustanowienie służebności przesyłu, ze szczególnym uwzględnieniem urządzeń przesyłowych obecnie projektowanych do
budowy albo przebudowywanych.
Z przyjemnością zapraszam Państwa
do udziału w warsztatach!
Magdalena Sokulska,
Project Manager
DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W WARSZTATACH?
→→ konkretna i najświeższa wiedza, poparta analizą najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego, sądów powszechnych
→→ najwyższa jakość merytoryczna spotkania
→→ konsultacje ekspertów związanych z tematyką urządzeń przesyłowych, którzy na co dzień prowadzą negocjacje
i reprezentują Klientów w postępowaniach sądowych
→→ możliwość wymiany doświadczeń
→→ imienny certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę
KTO POWINIEN WZIĄĆ UDZIAŁ W WARSZTATACH:
→→
→→
→→
→→
→→
→→
→→
→→
→→
→→

Przedsiębiorstwa Energetyczne
Przedsiębiorstwa Gazownicze
Przedsiębiorstwa Ciepłownicze
Przedsiębiorstwa Wodociągowe
Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjne
Właściciele Nieruchomości, Spółdzielnie Mieszkaniowe, Wspólnoty Mieszkaniowe
Administracja Publiczna
Kancelarie Prawne
Rzeczoznawcy Majątkowi
wszyscy zainteresowanych tematyką służebności przesyłu

A W SZCZEGÓLNOŚCI:
Prezesi Zarządów, Dyrektorzy, Kierownicy oraz Specjaliści reprezentujący Departamenty:
Inwestycji, Przesyłu, Eksploatacji, Zarządzania Siecią i Majątkiem, Prawny, Strategii i Rozwoju, Administracji, Nieruchomości,
Ochrony Środowiska

Organizator:

Partner Merytoryczny:

Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. należy
do szwedzkiej Grupy Bonnier – jednego
z największych na świecie koncernów
medialnych posiadającego 175 firm w
16 krajach. Wydawca „Puls Biznesu” –
najbardziej opiniotwórczego medium
biznesowego, prowadzi również portale
ekonomiczne pb.pl i bankier.pl, docierające łącznie do
3,5 miliona użytk owników. Bonnier Business (Polska) jest
liderem w zakresie organizacji kongresów, konferencji i
warsztatów skierowanych do wyższej kadry menedżerskiej.

Patron:

Sienkiewicz i Zamroch Radcowie Prawni spółka partnerska to kancelaria butikowa zajmująca się
problematyką prawną urządzeń przesyłowych. Zespół kierowany przez mec. Piotra Zamrocha
i mec. Iwo Fisza tworzą wyspecjalizowani prawnicy, autorzy licznych publikacji i cenieni
prelegenci na szkoleniach dla przedsiębiorców przesyłowych, rzeczoznawców majątkowych
oraz sędziów. Partner kancelarii Piotr Zamroch jest ekspertem w zakresie prawnych
i ekonomicznych aspektów funkcjonowania urządzeń przesyłowych przy Izbie Gospodarczej
Ciepłownictwo Polskie oraz przy Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych;
jest też współautorem standardu wyceny dotyczącego określania wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu.
Kancelaria świadczy kompleksowe usługi doradztwa w zakresie budowy urządzeń przesyłowych, ich konserwacji oraz remontów,
a także regulowania stanu prawnego istniejących urządzeń. Klientami kancelarii są spółki z sektora gazowego, ciepłowniczego,
wodociągowego oraz wykonawcy sieci dystrybucyjnych i przesyłowych. Prawnicy kancelarii są także znanymi blogerami, a serwis
internetowy stworzony mec. Piotra Zamrocha www.przesył-energii.pl uznany został za najlepszy blog prawniczy w Polsce.

Patron Medialny:

Kontakt: Tel 22 333 9777

Fax 22 333 97 78

E-mail szkolenia@pb.pl

PROGRAM DZIEŃ 1
09:00

12 KWIETNIA 2018

Rejestracja uczestników, poranna kawa

Moderator: Piotr Zamroch, Radca Prawny, Sienkiewicz i Zamroch Radcowie Prawni sp.p.
09:30

Zasady określania wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu dla urządzeń nowobudowanych
Piotr Zamroch, Radca Prawny, Sienkiewicz i Zamroch Radcowie Prawni sp.p.
→→ możliwe składniki wynagrodzenia za ustanowienie służebność przesyłu
→→ obniżenie wartości nieruchomości na skutek lokalizacji urządzeń przesyłowych a wynagrodzenie za
ustanowienie służebności przesyłu
→→ obniżenie wartości nieruchomości na skutek trwałego posadowienia urządzenia
→→ wynagrodzenie za korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorcę
→→ standardowe czynniki wpływające na wysokość wynagrodzenia
→→ wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu w przypadku wielości urządzeń
→→ wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości
→→ podstawowe założenia Standardu PFSRM dotyczącego określania wartości służebności przesyłu

10:30

Zajęcie nieruchomości celem budowy urządzenia przesyłowego w sytuacji konfliktowej, ochrona własności
posiadania
Jakub Arczyński, Adwokat, M. Krotoski Adwokaci i Radcy Prawni sp.k.
→→ wejście przedsiębiorcy przesyłowego na nieruchomość w sytuacjach konfliktowych
→→ uprawnienia i odpowiedzialność przedsiębiorstwa przesyłowego
→→ działania właściciela udaremniające realizację inwestycji i sposoby niwelowania ich skutków

11:30
11:45

Przerwa na kawę
Budowa urządzeń na gruntach wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych
Przemysław Kałek, Radca Prawny, Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy sp.k.
→→ swoboda zarządzania gruntami przez wspólnoty mieszkaniowe przy budowie urządzeń energetycznych
→→ budowa urządzeń energetycznych na gruntach wspólnoty mieszkaniowej jako czynność przekraczająca zwykły
zarząd
→→ realizacja inwestycji przyłączeniowych w ramach zwykłego zarządu
→→ specyfika zarządu powierzonego spółdzielni mieszkaniowych

12:05

Status prawny urządzeń wybudowanych na gruntach Skarbu Państwa przed uwłaszczeniem przedsiębiorstw
państwowych
Piotr Bigus, Radca Prawny, Misiewicz, Mosek i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych, Gdańskie
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
→→ zarząd operatywny sieci przesyłowych posadowionych na gruntach państwowych
→→ status prawny sieci przesyłowych a uwłaszczenie przedsiębiorstw państwowych
→→ status prawny sieci przesyłowych a komunalizacja przedsiębiorstw państwowych

13:15

Przerwa na lunch

14:15

Zasiedzenie służebności dla urządzeń podziemnych. Przesłanka widoczności urządzeń
Maciej Krotoski, Adwokat, Partner, M. Krotoski Adwokaci i Radcy Prawni sp.k.
→→ widoczność urządzeń podziemnych w orzecznictwie Sądu Najwyższego
→→ wiedza właściciela i możliwość dowiedzenia się o przebiegu urządzenia
→→ środki dowodowe i aspekty procesowe w postępowaniach sądowych

15:00

Pytania prawne do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zasiedzenia służebności gruntowej
odpowiadającej treścią przesyłu
dr hab. Jakub Pokrzywniak, Radca Prawny, Partner, WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr sp.k.

16:00

Zgoda właściciela nieruchomości i umowa obligacyjna jako podstawa prawna dla korzystania z urządzeń
przesyłowych
Małgorzata Dobrzyńska-Dąbska, Partner, Radca Prawny, MDKA A. Kamińska, M. Dobrzyńska-Dąbska
Kancelaria Prawna sp.p.
→→ zgoda a umowa – charakter prawny oświadczeń
→→ kto musi wyrazić zgodę? – jeden ze współwłaścicieli, małżonkowie, użytkownik wieczysty?
→→ służebność ex lege jako nowa praktyka sądowa. Czy ma szansę się utrzymać?
→→ umowa obligacyjna a wola posiadania służebności
→→ zgoda i umowa a zasiedzenie służebności

17:00

Czy da się budować linie elektroenergetyczne bez budowania relacji?
Jacek Miciński, Specjalista ds. konsultacji społecznych. Właściciel FORWARD PR
→→ inwestycja z perspektywy lokalnej społeczności i co z tego wynika dla Inwestora?
→→ komunikacja społeczna, czyli element zarządzaniem ryzykiem inwestycyjnym
→→ złote zasady budowania zaufania władz i społeczności do Inwestorań

17:30

Zakończenie pierwszego dnia warsztatów

PROGRAM DZIEŃ 2
08:30

13 KWIETNIA 2018

Rejestracja uczestników, poranna kawa

Moderator: Piotr Zamroch, Radca Prawny, Sienkiewicz i Zamroch Radcowie Prawni sp.p.
09:00

Kluczowe elementy decyzji o zezwoleniu na czasowe zajęcie nieruchomości na podstawie art. 124b u.g.n.
Iwo Fisz, Radca Prawny, Sienkiewicz i Zamroch Radcowie Prawni sp.p.
→→ zakres stosowania przepisu art. 124b u.g.n.
→→ formułowanie wniosku o wydanie decyzji z art. 124b u.g.n.
→→ uprawnienia przedsiębiorcy przesyłowego
→→ termin zajęcia nieruchomości
→→ zagadnienia proceduralne
→→ analiza aktualnego orzecznictwa dotyczącego art. 124b u.g.n.

10:00

Budowa, przebudowa, remont i bieżąca konserwacja sieci i urządzeń przesyłowych w orzecznictwie sądów
administracyjnych
Rafał Dybka, Adwokat, Kancelaria Prawna Nieruchomości & Proces Budowlany
→→ definicje robót budowlanych w stosunku do sieci w orzecznictwie
→→ sieć a przyłącze – konsekwencje kwalifikacji urządzenia pod kątem budowlanym
→→ możliwość zastosowania zwolnienia z konieczności uzyskania pozwolenia na budowę dla sieci i urządzeń
przesyłowych

10:45

Przerwa na kawę

11:00

Technika prowadzenia rokowań z właścicielami nieruchomości
Marek Domański, Radca Prawny, Elektrobudowa SA
→→ cele negocjacji z właścicielami nieruchomości
→→ moment prowadzenia negocjacji (umiejscowienie w ramach szeroko rozumianego procesu inwestycyjnego)
→→ sylwetka i zadania negocjatora
→→ sposób i efekt zakończenia negocjacji

12:00

Ocena oddziaływania na środowisko: Czas. Terminy. Harmonogram
Michał Kaczerowski, Prezes Zarządu / CEO, AMBIENS Sp. z o.o.
→→ elementy oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ)
→→ umiejscowienie procedury OOŚ w harmonogramie projektu
→→ optymalny termin rozpoczęcia OOŚ w skali roku (uwarunkowania przyrodnicze)
→→ jak skrócić czas uzyskiwania decyzji środowiskowej?

12:30
13:30

Przerwa na lunch
Zasady ustalania odszkodowania za ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości
Magdalena Małecka MRICS REV, rzeczoznawca majątkowy, AIM PROPERTY
→→ zasady ustalania odszkodowania za ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości wynikające z ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
→→ rodzaje szkód objętych zadośćuczynieniem odszkodowawczym
→→ wysokość odszkodowania za ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości oraz ustawowe podstawy
i zasady jego ustalenia

14:45

Praktyczne doświadczenia w zakresie stosowania specustawy przesyłowej
Bogumił Walec, Radca Prawny, Kierownik Działu Prawnego, ELTEL Networks Energetyka SA
Katarzyna Masłowska, Radca Prawny, ELTEL Networks Energetyka SA
STACJA SE JASINIEC ORAZ DECYZJA LOKALIZACYJNA
Omówienie elementów decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla Stacji
400 kV przez pryzmat sprawy ELTEL Networks Energetyka SA - decyzja na „Budowę rozdzielni elektroenergetycznej
400 kV w stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Jasiniec wraz z infrastrukturą techniczną”.
INWESTYCJE LINIOWE 400 KV
→→ pojęcie strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej w zakresie wszystkich niezbędnych robót
budowlanych towarzyszących tj. zakres zastosowania ustawy
→→ wykonalność decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej, a termin 120 dni
wydania nieruchomości
→→ zakres żądania z art.22 spec ustawy i skutki prawne ograniczenia, w szczególności
→→ w kontekście kolizji
→→ egzekucja administracyjna obowiązku o charakterze niepieniężnym
→→ ograniczenie z art.22 spec ustawy, a ograniczenie z art.124 ustawy o gospodarce nieruchomościami
→→ ograniczenie z art.22 spec ustawy, a służebność przesyłu
→→ postępowanie środowiskowe w trybie spec ustawy
→→ postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę w trybie spec ustawy
→→ postępowanie przed WSA i NSA w trybie spec ustawy

16:15

Zakończenie warsztatów, wręczenie certyfikatów

PRELEGENCI
PIOTR ZAMROCH

Radca Prawny, Sienkiewicz i Zamroch Radcowie Prawni sp.p.
Radca Prawny specjalizujący się w problematyce urządzeń przesyłowych, w aspekcie cywilnoprawnym
i administracyjnym. Doradza operatorom sieci gazowych i ciepłowniczych oraz wykonawcom sieci
elektroenergetycznych. Autor standardu zawodowego rzeczoznawców majątkowych dotyczącego określania
wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu oraz licznych publikacji dotyczących tematyki urządzeń
przesyłowych, ekspert przy Izbie Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, doświadczony pełnomocnik procesowy
w sprawach dotyczących urządzeń przesyłowych oraz trener posiadający bogate doświadczenie w prowadzeniu
praktycznych warsztatów dla sędziów, przedsiębiorców przesyłowych i rzeczoznawców majątkowych. Prowadzi
bloga dotyczącego prawnych aspektów budowy i eksploatacji urządzeń przesyłowych: www.przesył-energii.pl.

IWO FISZ

Radca Prawny, Sienkiewicz i Zamroch Radcowie Prawni sp.p.
Radca Prawny specjalizujący się w prawie administracyjnym, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Toruniu. Doradza operatorom sieci gazowych i ciepłowniczych oraz wykonawcom sieci elektroenergetycznych
w zakresie dotyczącym prawa nieruchomości, planowania przestrzennego i urządzeń przesyłowych. Prowadzi
szkolenia dla urzędników administracji samorządowej i dla przedsiębiorców przesyłowych. Autor publikacji z
zakresu prawa administracyjnego. Prowadzi bloga o administracyjnoprawnych aspektach budowy i konserwacji
urządzeń przesyłowych: www.inwestycjeprzesylowe.pl.

JAKUB ARCZYŃSKI

Adwokat, M. Krotoski Adwokaci i Radcy Prawni sp.k.
Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu. Od 2009 roku stale współpracuje z poznańską kancelarią M. Krotoski – Adwokaci
i Radcy Prawni. Członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu. Specjalizuje się w obsłudze
prawnej
procesu
budowlanego
ze
szczególnym
uwzględnieniem
zagadnień
związanych
z regulacją stanu prawnego nieruchomości, zagospodarowaniem przestrzennym, prawem administracyjnym
i prawem budowlanym. Współpracował przy realizacji szeregu inwestycji budowlanych, w tym budowie
czterotorowej linii elektroenergetycznej 2x400kV relacji Plewiska – Kromolice oraz połączenia energetycznego
Polska – Litwa. Przygotowywał i prowadził szkolenia z zakresu stosowania ustawy o przygotowaniu i realizacji
strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, praktycznych zagadnień prawnych w procesie
budowlanym oraz zmian w prawie budowlanym. Od początku kariery zawodowej m.in. reprezentuje strony
w sporach sądowych dotyczących ustanowienia służebności przesyłu oraz procedurach administracyjnych
i sądowych związanych z realizacją inwestycji liniowych. Na co dzień zajmuje się również sporządzaniem
opinii i analiz prawnych przepisów regulujących proces budowlany, ich zmian oraz wpływu na realizację
inwestycji. Autor publikacji i członek zespołu redakcyjnego portalu dla inwestorów i wykonawców:
www.InwestycjeLiniowe.pl

PIOTR BIGUS

Radca Prawny, Misiewicz, Mosek i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych,
Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w 2009 roku. W 2013
roku został wpisany na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. Z Kancelarią
Radców Prawnych „Misiewicz, Mosek i Partnerzy” w Gdańsku związany jest od 2008 roku. Specjalizuje się prawie
cywilnym i gospodarczym, w tym zwłaszcza w prawie rzeczowym, prawie zobowiązań, prawie spółek oraz prawie
budowlanym, a także w prowadzeniu procesów sądowych oraz obsłudze przedsiębiorców. Jest członkiem Rady
Fundacji Pomorskiego Instytutu Ekspertyz Majątkowych.

DR MAŁGORZATA DOBRZYŃSKA-DĄBSKA

Partner, Radca Prawny, MDKA A. Kamińska, M. Dobrzyńska-Dąbska Kancelaria
Prawna sp.p.
Specjalizuje się w zagadnieniach prawa energetycznego, pomocy publicznej, zamówień publicznych oraz prawa
unijnego. Biegle posługuje się językami angielskim i niemieckim. Prowadzi postępowania sądowe i administracyjne
po stronie przedsiębiorstw energetycznych między innymi w zakresie służebności przesyłu, bezumownego
korzystania z nieruchomości oraz sprawy wywłaszczeniowe. Sporządzała opinie i analizy prawne dla wiodących
uczestników rynku energii w zakresie spraw dotyczących pomocy publicznej w energetyce, odnawialnych
źródeł energii, ograniczeń emisji, instrukcji ruchu i eksploatacji sieci, taryfowania i koncesjonowania oraz
umów energetycznych. Jest wykładowcą Prawa gospodarczego i Podstaw prawa w Akademii Sztuki Wojennej
w Warszawie, Elementów z zakresu prawa energetycznego i Prawa energetycznego i pomocy publicznej
w energetyce w Podyplomowym Studium Akademia Energetyki w Szkole Głównej Handlowej oraz Prawa
energetycznego w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji. Jest ponadto autorką szeregu publikacji w
prasie branżowej i fachowej.

MAREK DOMAŃSKI

Radca Prawny, Elektrobudowa SA
Radca prawny z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Od kilku lat współpracuje
z wykonawcami stacji i linii elektroenergetycznych (aktualnie ELEKTROBUDOWA SA) oraz reprezentuje
inwestorów w postępowaniach administracyjnych, sądowoadministracyjnych i sądowych związanych z szeroko
rozumianym procesem inwestycyjnym linii i stacji elektroenergetycznych.

PRELEGENCI

RAFAŁ DYBKA

Adwokat, Kancelaria Prawna Nieruchomości & Proces Budowlany
Członek Warszawskiej Izby Adwokackiej, partner zarządzający w Nieruchomości & Proces Budowlany Kancelaria
Prawna z siedzibą w Warszawie. Specjalizuje się w prowadzeniu procesów inwestycji budowlanych, od fazy
koncepcji aż do oddania gotowego obiektu. Reprezentuje przedsiębiorców oraz osoby fizyczne we wszelkich
postępowaniach związanych z uzyskiwaniem dokumentacji na potrzeby realizacji obiektów budowlanych –
postępowania planistyczne, postępowania środowiskowe, postępowania budowlane. Legitymuje się bogatym
doświadczeniem w reprezentacji inwestorów oraz wykonawców w sporach dotyczących wykonawstwa
robót budowlanych oraz windykacji należności za wykonane prace. Posiadł doświadczenie zarówno w
negocjacji porozumień i umów, jak również w prowadzeniu procesu sądowego i bieżącym doradztwie
prawnym dla przedsiębiorców. Ceniony trener specjalizujący się w szkoleniach z prawa budowlanego
w jego szerokim pojęciu oraz aspektach związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa na rynku nieruchomości
bądź w branży budowlanej. Ceniony przez uczestników za otwartość na problemy oraz umiejętność
wytłumaczenia zawiłości prawnych.

MICHAŁ KACZEROWSKI

Prezes Zarządu / CEO, AMBIENS Sp. z o.o.
Twórca, właściciel Ambiens - jednej z czołowych polskich firm specjalizujących się w obszarze doradztwa
środowiskowego. Od ponad 10 lat konsultuje i zarządza projektami środowiskowymi inwestycji
elektroenergetycznych: sieci przesyłowych i dystrybucyjnych oraz źródeł wytwórczych, w tym farm wiatrowych
(o łącznej mocy ok. 1,5 GW co odpowiada 1/4 mocy dzisiaj zainstalowanej w energetyce wiatrowej w Polsce).
Komentator, bloger, autor specjalizujący się w tematach: dewelopment, uwarunkowania środowiskowe, aspekty
lokalizacyjne, akceptacja społeczna. Prelegent, panelista, moderator konferencji i warsztatów branżowych.

PRZEMYSŁAW KAŁEK

Radca Prawny, Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy sp.k.
Radca prawny. Specjalizuje się w zakresie prawa energetycznego, prawa ochrony konkurencji
oraz prawa cywilnego. Doradza w sprawach regulacyjnych, transakcyjnych i antymonopolowych
na rzecz przedsiębiorstw działających w sektorze elektroenergetycznym i gazowym, w tym w
szczególności na rzecz operatorów systemów dystrybucyjnych. Świadczył usługi w związku z rozwojem
ogólnokrajowego systemu wymiany informacji na rynku detalicznym energii elektrycznej oraz
w sprawach związanych z procesem zmiany sprzedawcy i sprzedawcą rezerwowym. Doradza przy
nabywaniu farm wiatrowych i fotowoltaicznych, budowie i eksploatacji elektrowni, reorganizacji
przedsiębiorstw energetycznych zgodnie z wymogami prawa europejskiego, a także przy
negocjowaniu kontraktów na dostawy energii elektrycznej, gazu oraz paliw. Reprezentuje klientów
w sporach przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi w sprawach
dotyczących sektora energetycznego oraz innych gałęzi przemysłu, a także w postępowaniach przed Prezesem
Urzędu Regulacji Energetyki oraz Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W kancelarii od 2012
roku. Wcześniej był Dyrektorem Departamentu Prawnego w RWE Polska S.A. (2003-2009).

MACIEJ KROTOSKI

Adwokat, Partner, M. Krotoski Adwokaci i Radcy Prawni sp.k.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im.Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Członek
Wielkopolskiej
Izby
Adwokackiej
w
Poznaniu.
Adwokat
w
czwartym
pokoleniu.
W bieżącej praktyce stale doradza inwestorom oraz wykonawcom realizującym inwestycje liniowe. Uczestniczył
w szeregu projektów z branży energetycznej, w szczególności opracowując liczne rozwiązania prawne dla
przedsiębiorstw przesyłowych, czy reprezentując ich w postępowaniach sądowych i administracyjnych, również
w trybie EURO 2012. Nadzorował obsługę prawną jednej z trudniejszych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych –
polegającej na budowie czterotorowej linii elektroenergetycznej 2x400kV relacji Plewiska-Kromolice uczestnicząc
we wszystkich możliwych postępowaniach odwoławczych. Ponadto, doradzał wykonawcom przy realizacji
budowy m.in. Mostu Energetycznego Polska-Litwa, a aktualnie zajmuje się również zagadnieniami związanymi
z tzw. Specustawą energetyczną. Redaktor naczelny portalu dla inwestorów i wykonawców:
www.InwestycjeLiniowe.pl

PRELEGENCI
MAGDALENA MAŁECKA

MRICS REV, rzeczoznawca majątkowy, AIM PROPERTY
Uprawniony polski rzeczoznawca majątkowy z kilkunastoletnim doświadczeniem na rynku nieruchomości, a
także doradca i inwestor na tym rynku. Od 2005 r. jest również biegłym wpisanym na listę Sądu Okręgowego
w Poznaniu. W 2008 r. otrzymała tytuł (europejskie uznanie zawodowe) REV (Recognised European Valuer).
W 2010 r. otrzymała brytyjskie uprawnienia zawodowe i tytuł MRICS (Member of Royal Institution of
Chartered Surveyors). W 2003 r. zdobyła uprawnienia zawodowe rzeczoznawcy majątkowego. Od 2004
r. związana zawodowo z pracą rzeczoznawcy majątkowego. Firma Aim Property zajmująca się wycenami
na rynku nieruchomości oraz doradztwem działa od 2007 r. Jest także współwłaścicielem firmy Eagle Invest
działającej na rynku inwestycyjnym w nieruchomościach. Wpisana jest na listę stałych biegłych sądowych
z zakresu szacowania nieruchomości przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu. Posiada doświadczenie jako
wykładowca do 2002 r. Prowadzi wykłady i zajęcia praktyczne na studiach podyplomowych, seminariach
i innych szkoleniach na terenie całej Polski. Prowadzi zajęcia dla profesjonalistów rynku nieruchomości, ale
także przedstawicieli zawodów związanych z tą tematyką – pracowników urzędów, prawników, bankowców.
Członek Środkowopomorskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych, sfederowanego w
Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych (PFSRM). Przez 2 kadencje członek Komisji
Standardów Zawodowych w Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Jest autorką
wielu publikacji nt. rynku nieruchomości oraz wyceny nieruchomości dla potrzeb bankowych i związanych z
infrastrukturą przesyłową oraz wywłaszczaniem gruntów pod drogi oraz standardów wyceny. Magdalena
Małecka w 2005 r. została wyróżniona przez jeden z dużych banków hipotecznych tytułem „Rzeczoznawca
Roku 2004” za: „prezentowanie wysokich standardów pracy, tj. fachowość, rzetelność, chęć współpracy
i nastawienie na realizację potrzeb Klientów”.

KATARZYNA MASŁOWSKA

Radca Prawny, ELTEL Networks Energetyka SA
Radca Prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie, specjalizuje się
w obsłudze prawnej inwestycji infrastrukturalnych, w szczególności inwestycji liniowych i stacji. Posiada bogate
doświadczenie zawodowe i procesowe w sprawach dotyczących nieruchomości, służebności przesyłu, w tym w
sprawach sądowo-administracyjnych przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem
Administracyjnym. Od 2009r. zatrudniona w ramach ELTEL Networks Energetyka S.A. Wykonawcy realizującego
budowy linii i stacji, gdzie zajmuje się kompleksową obsługą spraw formalno-prawnych związanych z inwestycją.
Absolwentka Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im.
Jana Pawła II oraz stypendystka programu Socrates-Erasmus na wydziale Prawa, Ekonomii i Administracji we
Francji na L’Université d’Orléans.

JACEK MICIŃSKI

Specjalista ds. konsultacji społecznych. Właściciel FORWARD PR
Od przeszło trzynastu lat wspiera realizację trudnych społecznie projektów infrastrukturalnych. Planował
i prowadził procesy konsultacyjne dla linii elektroenergetycznych (110kV, 220kV i 400 kV) budowanych na
obszarach największych polskich aglomeracji. W imieniu klientów uzgadnia z mieszkańcami i lokalnymi
władzami warunki realizacji przedsięwzięć. Posiada kompetencje mediacyjne, występuje również w roli rzecznika
prasowego. Przygotowuje przedstawicieli zespołów terenowych odpowiedzialnych za kontakty z właścicielami
nieruchomości.

DR HAB. JAKUB POKRZYWNIAK

Radca Prawny, Partner, WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr Sp. k.
Radca Prawny, partner współkierujący praktyką prawa energetycznego w WKB. Absolwent Wydziału Prawa i
Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na którym obronił doktorat oraz uzyskał
habilitację. W 2013 r. opublikował monografię z zakresu prawa energetycznego, dotyczącą zagadnień przyłączeń
do sieci. Współautor komentarza do ustawy o OZE. Doradza klientom WKB w zagadnieniach związanych z
prawem energetycznym (umowy o dostarczanie paliw i energii, taryfy, zagadnienia regulacyjne). Reprezentuje
ich także w postępowaniach sądowych oraz przed organami administracji publicznej (Prezes URE, Prezes UOKiK),
ponadto reprezentuje przedsiębiorców energetycznych i ich stowarzyszenia w pracach legislacyjnych z zakresu
prawa energetycznego, rozporządzeń wykonawczych, przepisów o służebności przesyłu. Doradza m.in. spółkom
z grupy PGNIG, ENEA, Tauron. Prelegent na wielu konferencjach w Polsce i zagranicą.

BOGUMIŁ WALEC

Radca Prawny, Kierownik Działu Prawnego, ELTEL Networks Energetyka SA
Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie. Specjalizuje się w prawie administracyjnym i w postępowaniu
administracyjnym. Od czterech lat doradza wykonawcy ELTEL Networks Energetyka S.A. i reprezentuje inwestorów
przy realizacji kluczowych projektów energetycznych dla Polski, takich jak: 400 kV Ełk – granica RP, 400 kV Jasiniec –
Pątnów, 400 kV Czarna – Pasikurowice, SE Jasiniec. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowoadministracyjnych, związanych z pozyskiwaniem tzw. prawa drogi, w tym na gruncie ustawy z dnia 24 lipca 2015 r.
o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
1.

TAK, chcę wziąć udział w Warsztacie Inwestycje w zakresie sieci
przesyłowych i dystrybucyjnych
Termin: 12-13 kwietnia 2018r.
2295 PLN netto (od 24 lutego 2018 do 13 kwietnia 2018)

1.

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Departament:

2.

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Departament:

3.

Firma:
Ulica:
Kod pocztowy:

Miasto:

Tel:

Fax:

E-mail:
4.

Dane nabywcy, potrzebne do wystawienia Faktury VAT:
Nazwa firmy:
Siedziba:
Adres:

NIP:

Osoba kontaktowa:
Tel:

E-mail:

Zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2016 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922) Bonnier Business
(Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej Bonnier) informuje, że jest administratorem danych osobowych.
Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocji i marketingu działalności prowadzonej przez
Bonnier, świadczonych usług oraz oferowanych produktów, a także w celu promocji ofert klientów Bonnier. Wyrażamy
również zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną ofert oraz informacji handlowych dotyczących Bonnier oraz ich
klientów. Wyrażającemu zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych,
które jej dotyczą, w tym także prawo ich poprawiania.Równocześnie oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami
uczestnictwa oraz zobowiązujemy się do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszej umowy.

Koszt
uczestnictwa
jednej
osoby
w warsztatu wynosi: 2295 PLN netto
(od
24.02.2018
do
13.04.2018).
Cena obejmuje prelekcje, materiały
szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.
2. Przesłanie do Bonnier Business (Polska)
faxem
lub
pocztą
elektroniczną,
wypełnionego i podpisanego formularza
zgłoszeniowego,
stanowi
zawarcie
wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym
a Bonnier Business (Polska). Faktura pro
forma jest standardowo wystawiana
i wysyłana e-mailem po otrzymaniu
formularza zgłoszeniowego.
3. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie
14 dni od wysłania zgłoszenia, ale
nie później niż przed rozpoczęciem
warsztatu.
4. Wpłaty należy dokonać na konto:
Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
Kijowska
1,
03-738
Warszawa
Danske Bank A/S SA Oddział w Polsce
PL 14 2360 0005 0000 0045 5029 6371
5. Rezygnację z udziału należy przesyłać
listem poleconym na adres organizatora.
6. W przypadku rezygnacji nie później
niż 21 dni przed rozpoczęciem
warsztatu obciążymy Państwa opłatą
administracyjną w wysokości 20% opłaty
za udział.
7. W przypadku rezygnacji w terminie
późniejszym
niż
21
dni
przed
rozpoczęciem warsztatu pobierane jest
100% opłaty za udział.
8. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie
udziału
w
warsztacie
powoduje
obciążenie pełnymi kosztami udziału.
9. Niedokonanie
wpłaty
nie
jest
jednoznaczne z rezygnacją z udziału.
10. Zamiast
zgłoszonej
osoby
w warsztacie może wziąć udział inny
pracownik firmy.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do
zmian w programie oraz do odwołania
warsztatu.
12. Wszystkie
treści
zawarte
w
programie
warsztatu
stanowią
własność Bonnier Business (Polska) Sp. z
o.o. oraz powiązanych z nią podmiotów. O
ile Organizator nie postanowi inaczej, nie
wolno żadnych materiałów stanowiących
własność Bonnier Business (Polska)
odtwarzać,
wykorzystywać,
tworzyć
pochodnych prac na bazie materiałów
umieszczonych w programie, ani też
ponownie ich publikować, zamieszczać
w
innych
materiałach
czy
też
w
jakikolwiek
inny
sposób
rozpowszechniać
bez
uprzedniej
pisemnej zgody Bonnier Business
(Polska).
Bonnier Business (Polska) Spółka
z o.o. wydawca dziennika biznesowego
Puls Biznesu i portalu pb.pl, z siedzibą
w Warszawie, 03-738, ul. Kijowska 1,
wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego
Rejestru
Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy, XIII Wydział
Gospodarczy Rejestrowy pod numerem
KRS 24847, numer NIP 113-01-55-210,
REGON: 011823316, kapitał zakładowy:
2 000 000,00 PLN

pieczątka i podpis

konferencje.pb.pl,

 szkolenia@pb.pl

 Tel +48 22 333 97 77

 Faks +48 22 333 97 78

