
 

 

PRAWO BUDOWLANE W ŚWIETLE OSTATNICH ZMIAN 
PRZEPISÓW

 
 
WAŻNE INFORMACJE O SZKOLENIU:  
Jedną z najczęściej zmienianych ustaw jest Prawo budowlane. Liczba nowelizacji, jaka 

„dotknęła” tą ustawę od jej wejścia w życie 1 stycznia 1995 roku, przekroczyła już 160. Jednak 
od czasu kompleksowej nowelizacji z 11 lipca 2003 roku, wprowadzającej m.in. opłaty 

legalizacyjne za samowole budowlane oraz drugiej, też z bardzo dużym zakresem zmian, 
w ostatnich latach mieliśmy do czynienia ze zmianami stosunkowo niewielkimi, często wręcz 

niezauważalnymi dla środowiska budowlanego. Nowelizacja uchwalona w Sejmie w dniu 13 
lutego 2020 roku, wprowadzona 19 września ubiegłego roku, po raz pierwszy od 5 lat zawiera 
tak dużą ilość nowych regulacji i tak skomplikowane przepisy przejściowe, że od podanej wyżej 

daty mamy do czynienia w praktyce z nową ustawą. W tym roku, tylko do 1 lipca 2021, mamy 
już kolejnych 8 nowelizacji, w tym związanych z trwającym procesem „cyfryzacji” procesu 

budowlanego, 14 nowych rozporządzeń wykonawczych do ustawy z wzorami rozmaitych 
formularzy dokumentów, kolejna duża zmiana w dopiero co wydanym rozporządzeniu 
dotyczącym projektu budowlanego. Coraz trudniej się w tym wszystkim poruszać, a pamiętajmy, 

że zwykle „nieznajomość prawa szkodzi”, w związku z tym warto zapoznać się z tymi wszystkimi 
zmianami. Proponujemy Państwu udział w szkoleniu podczas którego postaramy się 

podsumować aktualny stan prawny w zakresie prawa budowlanego. 

 
 
CELE I KORZYŚCI: 

• Zapoznanie uczestników z ciągle zmieniającymi się regulacjami dotyczącymi procesu 
budowlanego opisanego ustawą Prawo budowlane - 8 kolejnych nowelizacji w pierwszym 
półroczu 2021. 

• Przedstawienie nowych rozporządzeń wykonawczych związanych z cyfryzacją procesu 
budowlanego. 

• Zapoznanie z aktualnymi przepisami ustawy Prawo budowlane, co pozwoli na 
minimalizację ryzyka naruszenia przepisów i, w konsekwencji, możliwych kar nakładanych 

przez służby nadzoru budowlanego. 
 
PROGRAM: 
1. Duża nowelizacja ustawy Prawo budowlane, wprowadzona w życie 19 września 2020 roku 

– omówienie najważniejszych zmian, w tym zmiany definicji obszaru oddziaływania 
obiektu, nowych regulacji w zakresie możliwości odstępstw od przepisów techniczno- 
budowlanych, nowego układu przepisów w zakresie określenia obiektów i robót 

budowlanych zwolnionych z obowiązku uzyskania pozwoleń na budowę, ale 
wymagających lub nie wymagających zgłoszenia. 

SZKOLENIE ON LINE 
16 września 2021 r. 



 

2. Zmiany w zakresie zawartości projektu budowlanego. Nowy stadium projektowe - projekt 

techniczny oraz zmiany w zakresie zasad sprawdzania wniosku o pozwolenie na budowę. 
3. Nowe rozporządzenie wykonawcze o zakresie i formie projektu budowlanego z 11 

września 2020 roku i jego nowelizacja w czerwcu 2021 roku.  
4. Po raz kolejny zmienione regulacje dotyczące istotnych odstąpień od zatwierdzonych 

projektów budowlanych i zasad dotyczących wprowadzania odstąpień. 

5. Zmiany zasad regulujących zawiadamianie organów o zamierzonym terminie rozpoczęcia 
robót budowlanych oraz… kolejne zmiany tych zmian… 

6. Nowy rozdział 5a dotyczący działań nielegalnych, zmiany w zakresie możliwości legalizacji 
samowoli budowlanych, w tym szansa na uproszczoną legalizację 

7. Zmiany w procedurach obowiązujących przy kończeniu budowy – cały nowy rozdział 5b 

ustawy. 
8.  „Pouczenie” od organu w przypadku stwierdzenia nielegalnego przystąpienia do 

użytkowania obiektu budowlanego. 
9. Długi okres przejściowy, stopniowe wprowadzanie niektórych nowych regulacji 

nowelizacji z września 2020 roku – bardzo skomplikowane przepisy przejściowe i ich 
praktyczne konsekwencje. 

10. Już 8 nowelizacji wprowadzonych w roku 2021 i 14 nowych rozporządzeń wykonawczych. 

11. Dyskusja podsumowująca, odpowiedzi na pytania słuchaczy. 
 

ADRESACI: 
Firmy budowlane, Administracja architektoniczno-budowlana, służby nadzoru budowlanego, 
Spółdzielnie mieszkaniowe, Wspólnoty mieszkaniowe, firmy zajmujące się zarządzaniem 

nieruchomościami, pracownicy rozmaitych instytucji, którzy w ramach obowiązków służbowych 
nadzorują przebieg robót budowlanych. 

 
PROWADZĄCY: 
Członek zarządu Fundacji Edukacji Menedżerskiej Budowlanych. Aktywnie uczestniczy w 
pracach Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Pełni nadzory budowlane, 
posiada uprawnienia rzeczoznawcy budowlanego. Prowadzi szkolenia za zakresu procesu 

inwestycyjnego w budownictwie oraz zmian w prawie budowlanym. Posiada uprawnienia 
budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w branży konstrukcyjno-

budowlanej, tytuł rzeczoznawcy budowlanego, doświadczony wykładowca.



 

 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE  
I KARTA ZGŁOSZENIA 

Prawo Budowlane w świetle ostatnich zmian przepisów 

  
Szkolenie będziemy realizowali w formie webinarium on line. 

 
16 września 2021 r. Szkolenie w godzinach 9:30-15:00 

  

Cena: 315 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania 

szkolenia ze środków publicznych. 

CENA zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line,  

materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej,  

certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem. 

DANE DO 
KONTAKTU: 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze 

ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa 

tel. 42 307 32 38, fax: (42) 288 12 86 

szkolenia@frdl.org.pl 

 
DANE UCZESTNIKA ZGŁASZANEGO NA SZKOLENIE 

Nazwa i adres nabywcy  
(dane do faktury) 

 

Nazwa i adres odbiorcy   

NIP   Telefon  

1. Imię i nazwisko uczestnika, stanowisko,  
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU 

 

2. Imię i nazwisko uczestnika, stanowisko,  
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU 

 

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w 
całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (proszę zaznaczyć właściwe)  

TAK ☐     NIE ☐ 

Proszę o certyfikat w formie: Papierowej ☐ 

Elektronicznej ☐ e mail………………………………………….…………………… 

Proszę o przesłanie faktury na adres mailowy: …………………………………………………………… 

Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń Fundacji 

Rozwoju Demokracji Lokalnej zamieszczonym na stronie Organizatora www.frdl.mazowsze.pl oraz zawartej w nim Polityce 

prywatności i ochrony danych osobowych. 

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na  
www.frdl.mazowsze.pl lub mailem na adres szkolenia@frdl.org.pl do 13 września 2021 r. 

UWAGA Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać 

potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed 

terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy 

uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV. 
 
 
 
Podpis osoby upoważnionej ____________________________________ 


