
ELTEL Networks Energetyka S.A. należy do Międzynarodowej Grupy Eltel Networks, doświadczo-
nego dostawcy usług infrastruktur sieciowych, koncentrującego się na sieciach energetycznych 
i telekomunikacyjnych na całym świecie. Eltel Networks Energetyka S.A. posiada ponad 50-letnie 
doświadczenie w zakresie realizacji projektów elektroenergetycznych, liniowych i stacyjnych. Dyspo-
nuje własnym centrum szkoleniowym, centrum badawczo-rozwojowym oraz biurami projektowymi. 
Obecnie Firma zatrudnia ponad 650 osób, które wyróżniają się znakomitą współpracą. Naszą firmę 
wyróżnia pasja tworzenia i realizacji projektów, zaangażowanie, a przede wszystkim ludzie.

Iława
24 października 2019

Organizatorem konferencji jest 

ELTEL Networks Energetyka S.A.

Konferencja

Realizacja inwestycji  
w zakresie sieci przesyłowych  

i dystrybucyjnych. 
Aspekty cywilnoprawne  

i administracyjnoprawne.



ELTEL Networks Energetyka S.A.

ma zaszczyt zaprosić Państwa na szkolenie eksperckie 

Realizacja inwestycji w zakresie sieci 
przesyłowych i dystrybucyjnych. 

Aspekty cywilnoprawne 
i administracyjnoprawne.

 

24 października 2019 r. 
w godz. 9:00 – 16:00

Port 110
ul. Konstytucji 3 Maja 7 

14-200 Iława

   

RSVP 
Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu 

do dnia 10.10.2019 r. do Pani Katarzyny Szydlik 
katarzyna.szydlik@eltelnetworks.com,  +48 89 522 25 52

HARMONOGRAM SZKOLENIA

09:00-09:30 Rejestracja uczestników

09:30-11:30 SPECUSTAWA ENERGETYCZNA, czyli praktyczna 
wiedza poparta najnowszym orzecznictwem sądowym 
w przedmiocie przygotowania i realizacji strategicznych 
inwestycji przesyłowych na terytorium RP.  
- Radca Prawny Katarzyna Masłowska  
- Radca Prawny Bogumił Walec

11:30-11:45  Przerwa kawowa

11:45-13:15  PRAWO WODNE, czyli jak uzyskać tytuł prawny do gruntu 
w trybie ustawy. Prawo wodne w celu budowy i eksploatacji 
urządzeń przesyłowych.  
- Radca Prawny Teresa Ratuszyńska 

13:15-14:00  Lunch

14:00- 15:30 ZARZĄDZENIE ZASTĘPCZE jako sposób wprowadzenia 
inwestycji do planu miejscowego studium przypadku.  
- Radca Prawny Elżbieta Milewicz

15:30-16:00 Podsumowanie



Szanowni Państwo

 Przy realizacji inwestycji przesyłowych ujawniają się problemy 
związane z wielością długotrwałych postępowań administracyjnych, sądowo 
– administracyjnych, a także z koniecznością uzyskania stosownych pozwoleń, 
uzgodnień i opinii zmierzających do legalizacji danej inwestycji. Nowa 
specustawa energetyczna powstała ze względu na konieczność wprowadzenia 
rozwiązań systemowych dla infrastruktury energetycznej, ale czy ułatwiła 
budowę linii i stacji, kiedy właściciele nieruchomości stawiają trwały opór na 
gruncie i paraliżują całą inwestycję? 
 Mając powyższe na uwadze, mamy ogromną przyjemność Zaprosić 
Państwa na unikalne szkolenie zorganizowane przez ELTEL Networks Energetyka 
S.A (z siedzibą w Gutkowie) doświadczonego i cenionego Wykonawcy robót 
budowlanych linii i stacji energetycznych. 
 W trakcie szkolenia zostanie przedstawione: studium przypadku 
budowy linii i stacji energetycznych w trybie ustawy z dn. 24 lipca 2015 r.  
o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci 
przesyłowych, analiza najnowszych orzeczeń sądowych wydanych na gruncie 
specustawy, a w szczególności omówiona zostanie procedura egzekucji 
obowiązków właścicieli nieruchomości zmierzająca do udostępnienia gruntu  
w celu realizacji inwestycji. 
 Dodatkowo, w związku z wejściem w życie 1 stycznia 2018 r. przepisów 
dotyczących ustawy z dn. 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, w trakcie szkolenia 
zostanie przedstawiony profesjonalny komentarz radcy prawnego dotyczący 
nowych przepisów w aspekcie, właściwości organów, uzyskania tytułów  
do gruntów w przypadku urządzeń przesyłowych posadowionych nad wodami, 
w rowach, etc.
 Prelegenci dokonają analizy pionierskiego przypadku, wprowadzenia 
do miejscowego planu inwestycji celu publicznego linii 400kV Ełk-Granica RP  
w trybie Zarządzenia Zastępczego wydanego przez Wojewodę Podlaskiego.



KOSZT UCZESTNICTWA 
W SZKOLENIU EKSPERCKIM

zgłoszenie do 31 sierpnia 2019 r.

600 zł + 23% VAT / 1 osoba

zgłoszenie po 31 sierpnia 2019 r.

750 zł + 23% VAT / 1 osoba

Liczba miejsc ograniczona



Szkolenie poprowadzi profesjonalny zespół ekspertów - radców prawnych  
z wieloletnim doświadczeniem procesowym oraz administracyjnym przy obsłudze 
spraw formalno-prawnych związanych z budową linii i stacji energetycznych oraz 
prelegentów warsztatów realizowanych przez wydawnictwo Puls Biznesu.

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych 
w Olsztynie. Kierownik Działu Postępowań 
Formalnych w Eltel Networks Energetyka S.A. 
– kieruje pracami zespołu radców prawnych  
i prawników, którzy zapewniają komplekso-
wą obsługę inwestycji elektroenergetycznych 
w Polsce. Specjalizuje się w prawie admini-
stracyjnym, w postępowaniu administracyj-
nym i cywilnym. Oprócz kierowania zespołem 
prawników, od pięciu lat doradza wykonawcy 
ELTEL Networks Energetyka S.A. i reprezen-
tuje 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 sądowo-admini-
stracyjnych, cywilnych o ustanowienie 
służebności przesyłu, związanych z po-
zyskiwaniem tzw. prawa drogi, w tym na 
gruncie ustawy z dnia 24 lipca 2015 r.  
o przygotowaniu i realizacji strategicznych in-
westycji w zakresie sieci przesyłowych. 

09:30-11:30 
SPECUSTAWA ENERGETYCZNA, czyli prak-
tyczna wiedza poparta najnowszym orzecz-
nictwem sądowym w przedmiocie przygo-
towania i realizacji strategicznych inwestycji 
przesyłowych na terytorium RP .

Radca Prawny 
Bogumił Walec

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych  
w Olsztynie, specjalizuje się w obsłudze praw-
nej inwestycji infrastrukturalnych, w szcze-
gólności inwestycji liniowych i stacji. Posiada 
bogate doświadczenie zawodowe i procesowe 
w sprawach dotyczących nieruchomości, słu-
żebności przesyłu, w tym w sprawach sądo-
wo-administracyjnych przed Wojewódzkimi 
Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym 
Sądem Administracyjnym.
Od 2009 r. zatrudniona w ramach ELTEL Ne-
tworks Energetyka S.A. Wykonawcy realizują-
cego projekty pod klucz z zakresu infrastruk-
tury energetycznej wysokich i najwyższych 
napięć w Polsce i kilku krajach Europy.
Absolwentka Wydziału Prawa, Prawa Kano-
nicznego i Administracji Katolickiego Uni-
wersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II oraz 
stypendystka programu Socrates-Erasmus 
na wydziale Prawa, Ekonomii i Administracji 
we Francji na  L’Université d’Orléans. Prele-
gent wykładów organizowanych w Warsza-
wie przez wydawnictwo Puls Biznesu pn.; 
,,Inwestycje w zakresie sieci przesyłowych 
i dystrybucyjnych aspekty cywilnoprawne 
i administracyjnoprawne’’. Obecnie w trak-
cie pisania koncepcji rozprawy doktorskiej  
na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim 
(Wydział Prawa i Administracji) w zakresie re-
alizacji infrastruktury energetycznej na teryto-
rium RP.

09:30-11:30 
SPECUSTAWA ENERGETYCZNA, czyli prak-
tyczna wiedza poparta najnowszym orzecz-
nictwem sądowym w przedmiocie przygo-
towania i realizacji strategicznych inwestycji 
przesyłowych na terytorium RP.

Radca Prawny 
Katarzyna Masłowska 



Absolwentka Wydziału Prawa i Admi-
nistracji Uniwersytetu im M. Kopernika  
w Toruniu (kierunek prawo, studia magi-
sterskie, aplikacja sędziowska i radcow-
ska) członek organizacji zawodowej OIRP 
w Olsztynie. Doświadczenie zawodowe 
w prowadzeniu spraw przedsiębiorstw 
przesyłowych o których mowa w art. 49 
kc, wykonująca obsługę prawną przed-
siębiorcy przesyłowego działającego  
w zakresie zbiorowego zaopatrzenia wodę 
i zbiorowego odprowadzania ścieków od 
1990 r. i nadal. Od 2011 r. zatrudniona w 
ramach stosunku pracy w ELTEL Networks 
Energetyka S.A. Wykonawcy realizującego 
projekty ,,pod klucz’’ z zakresu infrastruktu-
ry energetycznej linii wysokich i najwyższych 
napięć oraz stacji elektroenergetycznych  
w Polsce. W ramach umowy występująca 
jako pełnomocnik procesowy w sprawach 
cywilnych, administracyjnych prowadzonych 
na rzecz wielu krajowych operatorów w spra-
wach lokalizacji, prawa do nieruchomości  
i budowy linii elektroenergetycznych. Prak-
tyka w zakresie przeprowadzania szkoleń  
z tematyki objętej przedmiotem wykonywa-
nej obsługi prawnej.  

11:45-13:15 
PRAWO WODNE, czyli jak uzyskać tytuł 
prawny do gruntu w trybie ustawy. Prawo 
wodne w celu budowy i eksploatacji urządzeń 
przesyłowych.

Radca Prawny 
Teresa Ratuszyńska

Radca Prawny 
Elżbieta Milewicz

Absolwentka Wydziału Prawa i Admi-
nistracji (kierunek prawo, studia jed-
nolite magisterskie, dyplom uzyskany  
w 2008 r.) oraz Wydziału Humanistycz-
nego (kierunek filozofia, studia jed-
nolite magisterskie, dyplom uzyskany  
w 2007 r.), Uniwersytetu Warmińsko Ma-
zurskiego w Olsztynie. Członek Okręgo-
wej Izby Radców Prawnych w Olsztynie. 
Od 2013 roku pozaetatowy członek Sa-
morządowego Kolegium Odwoławcze-
go w Olsztynie. Od 2018 r. studiuje fi-
lologię angielską w Olsztyńskiej Szkole 
Wyższej im. Józefa Rusieckiego w Olsztynie.  
Od 2011 r. zatrudniona w ramach stosun-
ku pracy w ELTEL Networks Energetyka 
S.A. Wykonawcy realizującego projekty 
,,pod klucz’’ z zakresu infrastruktury ener-
getycznej wysokich i najwyższych na-
pięć oraz stacji elektroenergetycznych  
w Polsce i Europie. W ramach realizowanych 
kontraktów pełnomocnik procesowy narodo-
wego operatora przesyłowego Polskich Sieci 
Elektroenergetycznych S.A. oraz innych ope-
ratorów dystrybucyjnych.

14:00- 15:30
ZARZĄDZENIE ZASTĘPCZE jako sposób 
wprowadzenia inwestycji do planu miejsco-
wego studium przypadku.


