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?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

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:

Aktualizacja 
wiedzy na 
rok 2015

Aktualne zasady powoływania i funkcjonowania 

KOLEJNA EDYCJA SZKOLENIA - ZAKTUALIZOWANY STAN PRAWNY
Prowadzi dr Zdzisław Muras

Nieustannie 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 kompleksowe wyjaśnienie i 
prezentacje dotyczące wyżej wymienionego zagadnienia jak i obszerną
literaturê przedmiotu.

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: 

• 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. 

9.45-10.30  Ostatnie istotne 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 kwalifikacyjnych obowiązki dla:

o posiadających kwalifikacje,  

o komisji kwalifikacyjnej, 

o pracodawcy. 

• Pojęcie konsumenta, mikro, małego i średniego przedsiębiorcy.  

10.30 -10.45  Uznawalnością uprawnień – sygnalizacja regulacji krajowych 

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 

11.30-12.20  c.d Wnioski o powołanie … 

12.20-13.00  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 

13.45-15.00  Przeprowadzanie egzaminów i dokumentowanie pracy komisji. 

• Przeprowadzanie egzaminów, 

• Świadectwa kwalifikacyjne: 

o teść świadectw, 

o zasady wydawania wtórników świadectw kwalifikacyjnych, 

• Dokumentowanie pracy komisji. 

• Archiwizacja prac  komisji. 

15.00-15.45  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. 

Proponowane zmiany uregulowań prawnych 

15.45-16.00 Nowy model powoływania komisji kwalifikacyjnych - sygnalizacja 

podstawowych założeń: 

• Organ powołujący – UDT- zakres zadań i uprawnień. 

• Proponowane zmiany: 

o nowe zasady uzyskiwania świadectw kwalifikacyjnych, 

o nowe zasady cofania i zawieszania świadectw kwalifikacyjnych, 

o ważność świadectw kwalifikacyjnych, 

o Komitet Odwoławczy, 

o rejestry i opłaty, 

• „Pożądane" zmiany w rozporządzeniu 

16.00 -16.15 Zakończenie szkolenia i rozdanie zaświadczeń 
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Wypełniony formularz 

prosimy wysłać na email: 

zgloszenia@msconsulting.net.pl 

lub faxem: (22) 250 15 98 

W ciągu 24 godzin otrzymają

Państwo potwierdzenie 

zgłoszenia. W przypadku braku 

potwierdzenia, prosimy o 

kontakt telefoniczny. 

Warunki uczestnictwa: 

1. Całkowity koszt udziału w szkoleniu 
podany jest w formularzu po lewej 
stronie.  

2. Cena obejmuje prelekcje, materiały
dotyczące szkolenia, przerwy kawowe 
oraz lunch. W przypadku potrzeby 
zorganizowania lunchu  
wegetariańskiego, prosimy o 
informację w uwagach. 

3. Po otrzymaniu zgłoszenia,
prześlemy Państwu potwierdzenie 
udziału oraz fakturę pro-forma.  

4. Prosimy o dokonanie wpłaty w 
terminie 7 dni od wysłania zgłoszenia,
ale nie później niż przed 
rozpoczęciem szkolenia. 

5. Wpłaty należy dokonywać na 
konto: MultiBank  

70 1140 2017 0000 4702 0648 1461  

6. Rezygnację z udziału należy
przesyłać na adres e-mail: 
kontakt@mscconsulting.net.pl  

7. W przypadku rezygnacji na 11 lub 
więcej dni przed szkoleniem. - 
rezygnacja bez kosztów. 

8. W przypadku rezygnacji  na 6 do 10 
dni przed szkoleniem obciążymy
Państwa opłatą administracyjną w 
wysokości  290 PLN + 23% VAT.   

9. W przypadku rezygnacji na 5 lub 
mniej dni przed szkoleniem r. 
obciążymy Państwa opłatą w 
wysokości 990 PLN + 23% VAT.  

10. W przypadku rezygnacji 
uzasadnionej udokumentowanym 
działaniem siły wyższej – bez opłat.  

11. Zamiast zgłoszonej osoby w 
szkoleniu może wziąć udział inny 
pracownik firmy pod warunkiem 
przesłania danych osoby zastępczej
drogą mailową w terminie do 3 dni 
przed rozpoczęciem szkolenia. 

12. Organizatorzy zastrzegają sobie 
prawo do uzasadnionych lub 
spowodowanych siła wyższą zmian w 
programie.  

13. Organizatorzy zastrzegają sobie 
prawo do odwołania szkolenia w 
wypadku działania siły wyższej,
zobowiązując się wówczas do zwrotu 
wpłaconych opłat w pełnej wysokości 

MS Consulting 

Adres korespondencyjny: 

ul. Kineskopowa 1/114 

05-500 Piaseczno  

Tel: 22 250 15 92, 22 250 15 93

Fax: 22 250 15 98 

Mobile: +48 508 154 626 

www.msconsulting.net.pl

kontakt@msconsulting.net.pl 

NIP: 522-105-39-02

Regon: 011171664 

W przypadku większej ilości osób prosimy wysłać zgłoszenia w kilku formularzach. 

Szkolenie:  Komisje kwalifikacyjne - 11.12.2014, Warszawa. 

Miejsce szkolenia: Centrum Konferencyjne ul. Kasprzaka 25, Warszawa. 
Dla uczestników szkolenia znajduje się na miejscu bezpłatny strzeżony parking. 

Upoważniam firmę MS Consulting do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Oświadczam, że należna kwota zostanie przelana na konto MS Consulting: MultiBank 70 1140 

2017 0000 4702 0648 1461 w terminie wskazanym na fakturze. Równocześnie oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa oraz zobowiązujemy się do zapłaty całości

kwot wynikających z niniejszej umowy. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DzU nr 101 poz. 926 z 2002 r.)  

MS Consulting , informuje, że jest administratorem danych osobowych. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocji i marketingu działalności prowadzonej 

przez MS Consulting, świadczonych usług oraz oferowanych produktów, a także w celu promocji ofert klientów MS Consulting. Wyrażamy również zgodę na otrzymywanie drogą

elektroniczną ofert oraz informacji handlowych dotyczących MS Consulting oraz klientów MS Consulting. Wyrażającemu zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo 

kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, w tym także prawo ich poprawiania i usuwania.  

Wyrażamy zgodę na umieszczenie nazwy firmy na liście klientów MS Consulting.  

•   Firma:  Ulica: 

    Kod pocztowy:  Miasto: 

    Telefon:  Fax: 

•   Email do osoby kontaktowej:  

1. Imię: Nazwisko: 

    Stanowisko:  Departament: 

   Email: Telefon: 

2. Imię:  Nazwisko: 

   Stanowisko:  Departament: 

    Email: Telefon: 

   Pełna nazwa firmy:  

    Ulica: Miasto: 

    Telefon:  Fax: 

    Firma jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT 

     o numerze NIP: 

•  Dane potrzebne do wystawienia faktury VAT (jeżeli inne niż powyżej): 

TAK, proszę przyjąć zgłoszenie na szkolenie: 

Komisje kwalifikacyjne  – aktualne zasady powoływania  i 
funkcjonowania - 11.12.2014, Warszawa  

Całkowity koszt udziału w szkoleniu:      
890 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu do 19.11.2014 r. –  CENA PROMOCYJNA 
990 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu od 20.11 do 30.11.2014 r. 
1290 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu po 30.11.2014 r.  

NIE, nie wezmę udziału w prezentowanym szkoleniu, jednak proszę o informowanie mnie 

o planowanych wydarzeniach organizowanych przez MS Consulting 

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

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

• Zgoda na umieszczenie logo firmy na stronie internetowej MS Consulting w liście klientów: 
           

tak ,   nie       . 

Patroni medialni: 

    Uwagi dodatkowe:  

• Płatność na podstawie: faktury proforma       ,  faktury VAT (7 dni)       . 
           

http://www.inzynieria.com/
http://www.cire.pl/
http://www.rynekelektryczny.pl/
http://www.energiamax.pl/
http://www.ioze.pl/
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