Meeting Factory Szkolenia sp. z o. o., ul. Urzędnicza 39/8, 30-048 Kraków, tel./fax: 12 292 64 84, tel. kom.: 694 488 035, szkolenie@meetingfactory.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu:

Obowiązki uczelni jako inwestora realizującego
zamierzenia budowlane, po zmianie prawa budowlanego i
innych ustaw. Prawo, najnowsze orzecznictwo, praktyka.
PROWADZĄCA:

Eugenia ŚLESZYŃSKA
Wybitna specjalistka i autorka wielu książek związanych z gospodarowaniem i zarządzaniem nieruchomościami, m. in.
„Przegląd, konserwacja i roboty budowlane w zarządzanym budynku” ,wykładowca na studiach podyplomowych związanych z gospodarką nieruchomościami. Posiada doświadczenie w audycie gospodarki nieruchomości uczelni.

PROGRAM SZKOLENIA
1. Nowe obowiązki uczelni jako inwestora oraz innych uczestników procesu budowlanego po
zmianie prawa budowlanego. Wnioski z najnowszego prawa i orzecznictwa.
2. Nowe obowiązki uczelni jako właściciela obiektów zabytkowych w procesie inwestowania.
Wnioski z najnowszego prawa i orzecznictwa.
3. Zmiany w warunkach działania uczelni jako inwestora przed organami
4. Ocena zmian w warunkach techniczno-budowlanych budowy obiektów budowlanych uczelni
4.1.Przydatność nowych definicji w praktyce inwestora – uczelni
4.2.Zmiany dotyczące warunków sytuowania i budowy obiektów uczelni, w tym:
- Dopuszczalne odległości sytuowanego budynku na działce budowlanej od granicy tej działki
- Warunki dostępu do drogi publicznej
- Nowe warunki techniczne budowy parkingów i garaży, dojazdy do stanowisk postojowych
- Warunki przyłączenia uzbrojenia działki do sieci
- Nowe warunki techniczne budowy placów zabaw i ogrodzeń
- Nowe warunki budowy dla niepełnosprawnych
- Nowe warunki dla pomieszczeń budynku i jego urządzeń
- Nowe warunki dla instalacji i urządzeń budynku
- Nowe warunki dla mieszkań w budynku wielorodzinnym
- Nowe warunki dla budowy dźwigów
- Nowe warunki bezpieczeństwa pożarowego. Czy nowe warunki techniczno-budowlane
obowiązują wstecz?
- Ocena nowych wskaźników efektywności energetycznej
5. Czym powinna być poprzedzona rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz zmiana sposobu
użytkowania budynku uczelni? Nowe prawo, orzecznictwo.
6. Czy nowe warunki techniczno-budowlane należy stosować do budynków starych uczelni oraz
w jakich warunkach?
7. Ocena przejściowych przepisów techniczno-budowlanych.
8. Czy można dokonać odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych oraz od zatwierdzonego projektu budowlanego? Kiedy odstępstwo jest istotne a kiedy nieistotne? Nowe prawo,
orzecznictwo.
9. Czym powinna być poprzedzona rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz zmiana sposobu
użytkowania budynku uczelni? Nowe prawo, orzecznictwo.
10. News. Zmiany przepisów techniczno-budowlanych, które wejdą w życie w tym roku. Przepisy
przejściowe, jak je stosować?
11. Problematyka sporów z wykonawcami robót [generalnymi wykonawcami] w toku umowy oraz
po jej wykonaniu. Prawo, orzecznictwo, praktyka.
12. Aspekty opodatkowania robót budowlanych podatkiem VAT w robotach budowlanych.
13. Czy znasz przepisy o odwrotnym obciążeniu podatkiem VAT, oraz czy znasz nowe zasady podzielonej płatności SPLIT PAYMENT?

MIEJSCE I TERMIN SPOTKANIA

WARSZAWA – 16 października 2018 r.
CENA SZKOLENIA - 650

PLN brutto (cena szkolenia zawiera: materiały szkoleniowe,

przerwy kawowe, lunch, imienne certyfikaty, indywidualne konsultacje z ekspertem)

Meeting Factory Szkolenia sp. z o. o., ul. Urzędnicza 39/8, 30-048 Kraków, tel./fax: 12 292 64 84, tel. kom.: 694 488 035, www.meetingfactory.pl

Obowiązki uczelni jako inwestora realizującego zamierzenia budowlane – Warszawa
16.10, godz. 10.00-16.00
Nazwa firmy (dane jak do faktury):..................................................................................................................
Adres:.................................................................................................................................................................
NIP:.....................................................................tel.:...........................................................................................
fax.:.....................................................................e-mail:.....................................................................................
Lp.

Imię i nazwisko

STANOWISKO

Tel. kontaktowy

1.
2

MIEJSCE I TERMIN
WARSZAWA – 16 października 2018 r.
Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne JUPITER, ul. Towarowa 22
kwota:

□ 650 zł brutto za osobę x liczba osób .......... = ................. zł
(cena zawiera: szkolenie, materiały szkoleniowe, imienne certyfikaty,
przerwy kawowe, lunch, indywidualne konsultacje z ekspertem)

suma:

................. PLN; słownie ............................................................................

należność:
(osoba zgłaszająca należność zobowiązuje się przekazać na konto
Meeting Factory Szkolenia sp. z o.
o.)

Nest Bank 61 2530 0008 2097 1042 7978 0001
w tytule przelewu proszę wpisać:

WA1610

* UWAGA: Sprzedawca zwolniony podmiotowo z VAT na podst. art. 113 ust. 1 ustawy o VAT
WARUNKI UCZESTNICTWA:
■ przesłanie faksem lub e-mailem wypełnionej karty zgłoszenia ■ przesłanie zgłoszenia udziału w
szkoleniu stanowi zgodę na wystawienie faktury i zobowiązanie się do uiszczenia opłaty za szkolenie ■
wpłata na konto Meeting Factory Szkolenia sp. z o. o. należności za uczestnictwo przed szkoleniem ■
brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału ■ rezygnacja możliwa jest najpóźniej na 7
dni przed seminarium wyłącznie w formie pisemnej
■ Szkolenie może nie dojść do skutku w ww. terminie, jeśli nie zgłosi się odpowiednia ilość
uczestników. Wpłacona zaliczka zostanie zwrócona
■ Zapoznaliśmy się i akceptujemy warunki płatności oraz uczestnictwa w szkoleniu organizowanym
przez Meeting Factory Szkolenia sp. z o. o. ■ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych dla potrzeb niezbędnych celem przeprowadzenia szkolenia (zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych).

S

...........................................

...........................................

(pieczątka firmowa osoby zgłaszającej)

(data i czytelny podpis)

WIĘCEJ INFORMACJI POD NR TEL. ORGANIZATORA: 694 488 035
e-mail: szkolenie@meetingfactory.pl, tel./fax: 12 292 64 84

