
Kto powinien wzi¹æ udzia³: 

?Przewodnicz¹cy i Cz³onkowie Komisji Kwalifikacyjnych

?Prezesi, Wiceprezesi, Dyrektorzy, zw³aszcza ds. rozwoju 

?Kadra kierownicza i wiod¹cy eksperci od kwestii prawnych, 
organizacyjnych, ekonomicznych 
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KWALIFIKACYJNE

G³ówne punkty
?Podstawy prawne funkcjonowania komisji w tym omówienie zmian 

wprowadzonych ustaw¹ z 19 sierpnia 2011 r.

?Uznawalnoœæ uprawnieñ na terytorium RP

?Wnioski o powo³anie komisji i akty dotycz¹ce funkcjonowania 
komisji

?Sk³ad komisji, zespo³y egzaminacyjne oraz uprawnienia komisji i jej 
cz³onków

?Przeprowadzanie egzaminów i dokumentowanie pracy komisji

?Najczêœciej pojawiaj¹ce siê pytania i w¹tpliwoœci i aktualny stan KK

?Proponowane zmiany uregulowañ prawnych

Dr Zdzis³aw Muras – dr nauk prawnych, wyk³adowca Wy¿szej Szkole Ekologii 

i Zarz¹dzania w Warszawie, wieloletni pracownik URE
 Autor i wspó³autor kilkudziesiêciu publikacji naukowych, w tym oœmiu ksi¹¿ek 

i opracowañ zwartych, licznych glos do orzeczeñ S¹du Najwy¿szego i artyku³ów 

z zakresu postêpowania karnego, prawa wykroczeñ, administracyjnego, 

gospodarczego oraz prawa energetycznego (zwi¹zanych z energetyk¹ 

odnawialn¹, kogeneracj¹, koncesjonowaniem, czy rynkiem paliw ciek³ych). Jest 

redaktorem i wspó³autorem m.in. komentarza do Prawa energetycznego (2010 

r.) oraz autorem podrêczników Podstawy prawa (2011) i Encyklopedyczny zarys 

prawa. Prawo dla ekonomistów (2005).

Prelegent:

Najtańsza cena 
na rynku, z tym 

samym 
prelegentem!

990zł/os.

Zasady powoływania i funkcjonowania oraz nowy model powoływania w 
świetle projektów prawa energetycznego i prawa gazowego

KOLEJNA EDYCJA SZKOLENIA - ZAKTUALIZOWANY STAN PRAWNY

Szybko zachodz¹ce zmiany w otoczeniu prawnym energetyki dotycz¹ równie¿ 
funkcjonowania komisji kwalifikacyjnych. Celem naszych warsztatów jest 
zapoznanie Pañstwa z kompleksowymi zagadnieniami obejmuj¹cymi
regulacyjno-prawne aspekty funkcjonowania komisji a tak¿e obecnymi oraz
oczekiwanymi zmianami w tym zakresie. 
Dostarczymy Panstwu zarówno prezentacje dotycz¹ce wy¿ej
wymienionego zagadnienia jak i obszerna literaturê przedmiotu.

ñ

Zapraszamy do zapoznania się z dokładnym harmonogramem na następnej
stronie.

KOMISJE



Podstawy prawne funkcjonowania komisji i uznawalność uprawnień 

9.00-9.45  Omówienie przepisów prawa związanych z powoływaniem  

i funkcjonowaniem Komisji Kwalifikacyjnych w ustawie - Prawo 

energetyczne: 

• Zakres podmiotowy regulacji 

• Zakres przedmiotowy regulacji 

• Sankcje za naruszenie obowiązujących norm, w tym orzecznictwo TK i 

SN 

• Organy uprawnione do powoływania komisji  

• Terminowość funkcjonowania komisji kwalifikacyjnych 

9.45-10.10 Ostatnie zmiany Prawa energetycznego w odniesieniu do komisji 

kwalifikacyjnych – 19 sierpnia 2011r.: 

• terminowość świadectw kwalifikacyjnych – kiedy i na jakich zasadach 

• możliwość skierowania na ponowny egzamin osoby z ważnym 

świadectwem kwalifikacyjnym 

• zniesienie terminowości świadectw pochodzenia – jakie obowiązki dla 

posiadających kwalifikacje i pracodawcy – jak nie narazić się na sankcje 

• pojęcie konsumenta, mikro, małego i średniego przedsiębiorcy  

10.10 -10.45  Omówienie przepisów europejskich i krajowych związanych 

uznawalnością uprawnień 

Wnioski o powołanie komisji, akty dotyczące funkcjonowania komisji 

10.45-11.15  Wnioski o powołanie komisji: 

• Zawartość wniosku 

• Wymagane dokumenty 

• Wnioski o powołanie komisji na kolejną kadencję 

• Akt powołania komisji 

• Akt zmieniający akt powołania 

• Akt odwołania komisji 

11.15-11.30  Przerwa na kawą 

11.30-12.00  c.d Wnioski o powołanie … 

12.00-13.00  Składy komisji, zespoły egzaminacyjne, uprawnienia  komisji i jej 

członków 

• Skład komisji 

• Zespoły egzaminacyjne 

• Uprawnienia i obowiązki przewodniczącego komisji, 

• Uprawnienia komisji i jej członków 

13.00-13.45 Lunch 

13.45-14.30  Przeprowadzanie egzaminów i dokumentowanie pracy komisji. 

• Przeprowadzanie egzaminów 

• Świadectwa kwalifikacyjne: 

• Teść świadectw 

• Zasady wydawania wtórników świadectw kwalifikacyjnych 

• Dokumentowanie pracy komisji 

• Archiwizacja prac  komisji – jak to realizować ostatnie stanowisko 

archiwum akt nowych 

14.30-14.45 Najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości: 

• opłaty za przeprowadzenie egzaminu, 

• „zależność" świadectw typu „D" i „E" 

• konieczność posiadania wyższego wykształcenia i dopuszczalne wyjątki 

• konieczność udokumentowania stażu pracy i dopuszczalne wyjątki 

• inne podniesione przez uczestników problemy 

• statystyka funkcjonujących komisji kwalifikacyjnych. 

Proponowane zmiany uregulowań prawnych w prawie energetycznym i prawie gazowym 

14.45-16.15 Nowy model powoływania komisji kwalifikacyjnych: 

• organ powołujący – UDT- zakres zadań i uprawnień 

• proponowane zmiany w zakresie regulacji prawnych (określone w 

odmiennie projekcie nowego prawa energetycznego i odmiennie  

w projekcie nowego prawa gazowego: 

• nowe zasady uzyskiwania świadectw kwalifikacyjnych,

• nowe zasady cofania i zawieszania świadectw 

kwalifikacyjnych, 

• ważność świadectw kwalifikacyjnych, 

• Komitet Odwoławczy, 

• rejestry i opłaty, 

• „pożądane" zmiany w rozporządzeniu 

• zmamiony w zakresie uprawnień komisji do kształtowania treści 

świadectwa kwalifikacyjnego 

16.15 -16.30 Zakończenie szkolenia i rozdanie zaświadczeń 
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FORMULARZ ZG£OSZENIOWY

Upowa¿niam firmê MS Consulting do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Oœwiadczam, ¿e nale¿na kwota zostanie przelana na konto 
MS Consulting: MultiBank 70 1140 2017 0000 4702 0648 1461 w terminie wskazanym na fakturze. Równoczeœnie oœwiadczamy, ¿e zapoznaliœmy siê z 
warunkami uczestnictwa oraz zobowi¹zujemy siê do zap³aty ca³oœci kwot wynikaj¹cych z niniejszej umowy. Zgodnie z ustaw¹ z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych (DzU nr 101 poz. 926 z 2002 r.) MS Consulting (zwana dalej MS Consulting), informuje, ¿e jest administratorem danych 
osobowych. Wyra¿amy zgodê na przetwarzanie danych osobowych w celach promocji i marketingu dzia³alnoœci prowadzonej przez MS Consunting, 
œwiadczonych us³ug oraz oferowanych produktów, a tak¿e w celu promocji ofert klientów MS Consulting. Wyra¿amy równie¿ zgodê na otrzymywanie 
drog¹ elektroniczn¹ ofert oraz informacji handlowych dotycz¹cych MS Consulting oraz klientów MS Consulting. Wyra¿aj¹cemu zgodê na przetwarzanie 
danych osobowych przys³uguje prawo kontroli przetwarzania danych, które jej dotycz¹, w tym tak¿e prawo ich poprawiania i usuwania.

Wype³niony formularz 
wyœlij na e-mail:

Firma: Ulica:

Kod pocztowy: Miasto:

Firma: Ulica:

Kod pocztowy: Miasto:

Telefon: Fax:

E-mail:

Pe³na nazwa firmy:

Ulica:

Kod pocztowy: Miasto:

Dane potrzebne do wystawienia Faktury Vat

Oœwiadcza, ¿e jest p³atnikiem podatku od towarów i us³ug VAT

i posiada numer NIP:

Stanowisko: Departament:

Stanowisko: Departament:

Nazwisko:Imiê:1.

Imiê: Nazwisko:2.

WYPE£NIJ DRUKOWANYMI LITERAMI
W przypadku wiêkszej iloœci osób prosimy wysy³aæ zg³oszenia w kilku formularzach

kontakt@msconsulting.net.pl

MS Consulting

Adres korespodencyjny:
ul. Geodetów 23C/38
05-500 Piaseczno - Józfos³aw

Tel: 22 250 15 92
Fax: 22 378 36 44
Mobile: +48 508 154 626

E-mail: kontakt@msconsulting.net.pl

NIP: 522-105-3902 
Regon: 011171664

1.   Koszt uczestnictwa jednej osoby
w Warsztacie wynosi:
990 PLN + VAT 23% do 20.08.2013 r. 
1190 PLN + VAT 23% od 21.08.2013 r.

2.   Cena obejmuje prelekcje, materia³y
dotycz¹ce szkolenia, przerwy kawowe
oraz lunch

3.   Po otrzymaniu zg³oszenia, przeœlemy
Pañstwu potwierdzenie udzia³u i fakturê
pro-forma

4.   Prosimy o dokonanie wp³aty w terminie
7 dni od wys³ania zg³oszenia, ale nie
póŸniej ni¿ przed rozpoczêciem
Warsztatu

5.   Wp³aty nale¿y dokonaæ na konto
MultiBank 
70 1140 2017 0000 4702 0648 1461

6.   Rezygnacjê z udzia³u nale¿y przesy³aæ 
na adres e-mail: 
kontakt@mscconsulting.net.pl

7.   W przypadku rezygnacji do 
25.08.2012 r. - rezygnacja bez kosztów

8.   W przypadku rezygnacji od 26.08.2013
r. do 31.08.2013 r. obci¹¿ymy Pañstwa 
op³at¹ administracyjn¹ w wysokoœci 
200 PLN + 23% VAT

9.   W przypadku rezygnacji po 
31.08.2013 r. obci¹¿ymy Pañstwa 
op³at¹ w wysokoœci 990 PLN 
+ 23% VAT

10. W przypadku rezygnacji uzasadnionej 
udokumentowanym dzia³aniem si³y 
wy¿szej – bez op³at

11. Zamiast zg³oszonej osoby 
w Warsztacie mo¿e wzi¹æ udzia³ inny 
pracownik firmy pod warunkiem 
przes³ania danych osoby zastêpczej 
drog¹ mailow¹ w terminie do 7 dni 
przed rozpoczêciem Warsztatu

12. Organizatorzy zastrzegaj¹ sobie prawo 
do uzasadnionych lub spowodowanych 
si³a wy¿sz¹ zmian w programie

13.Organizatorzy zastrzegaj¹ sobie prawo 
do odwo³ania szkolenia  w wypadku 
dzia³ania si³y wy¿szej, zobowi¹zuj¹c siê 
wówczas do zwrotu wp³aconych op³at 
w pe³nej wysokoœci

Warunki uczestnictwa

lub faxem: 22 378 36 44

NIE, nie wezmê udzia³u w prezentowanym szkoleniu, jednak proszê o informowanie 
mnie o planowanych wydarzeniach organizowanych przez MS Consulting

chcê wzi¹æ udzia³ w konferencji

„Komisje kwalifikacyjne” 

Koszt uczestnictwa:
990 PLN + VAT 23% do 20.08.2013
1190 PLN + VAT 23% od  21.08.2013

TAK,

4% rabatu od 2 osób oraz 6 % od 3 osób z tej samej firmy

Komisje kwalifikacyjne

- 5.09.2013

5.09.2013, Warszawa, Centrum Szkoleniowe ul. Ksprzaka 25

Istnieje również możliwość zgłoszenia online na stronie: www.msconsulting.net.pl/szkolenia
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