Roboty budowlane przy obiektach
zabytkowych i na terenach objętych
ochroną konserwatorską wybrane
zagadnienia
Usługa archiwalna
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana?

Nie

Rodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Podrodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Dostępność usługi

Otwarta

Numer usługi

2019/09/23/9313/460606

Cena netto

409,00 zł

Cena brutto

409,00 zł

Cena netto za godzinę

81,80 zł

Cena brutto za
godzinę

81,80

Usługa z możliwością dofinansowania

Nie

Liczba godzin usługi

5

Termin rozpoczęcia
usługi

2019-11-13

Termin zakończenia
usługi

2019-11-13

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-09-23

Termin zakończenia
rekrutacji

2019-11-06

Maksymalna liczba uczestników

35

Kategoria główna KU

Prawo i administracja

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub
części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK?

Nie

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji
innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK?

Nie

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?

Tak

Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Osoba do kontaktu

Marcin Wielgus

E-mail

szkolenia@frdl.org.pl

Telefon

223519326

Cel usługi
Cel edukacyjny
Coraz więcej obiektów budowlanych obejmowanych jest jakimiś formami ochrony konserwatorskiej, a
przepisy z tym związane stale się zmieniają, warto więc być na bieżąco. Podczas zajęć omówione
zostaną najistotniejsze zagadnienia dotyczące robót budowlanych przy obiektach zabytkowych.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
Elementy przepisów dotyczących zabytków w ustawie Prawo budowlane i ustawie o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym.
Zabytki w aktach wykonawczych do Prawa budowlanego.
Organizacja służb ochrony zabytków i różne poziomy ochrony konserwatorskiej dotyczącej zabytków.
Gminna ewidencja zabytków.
Dotyczące robót budowlanych regulacje ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
Pozwolenie konserwatorskie.
Kierowanie i nadzór nad robotami budowlanymi przy zabytkach - ostatnie zmiany.
Postępowanie w przypadku odkrycia obiektów i przedmiotów zabytkowych.
Wybrane akty wykonawcze do ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
Dotacje na roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków i na badania
archeologiczne.
Dyskusja i podsumowanie.

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia

Coraz więcej obiektów budowlanych obejmowanych jest jakimiś formami ochrony konserwatorskiej, a
przepisy z tym związane stale się zmieniają, warto więc być na bieżąco. Podczas zajęć omówione
zostaną najistotniejsze zagadnienia dotyczące robót budowlanych przy obiektach zabytkowych.

Grupa docelowa
Firmy wykonawcze pracujące przy zabytkach lub na terenach objętych ochroną konserwatorską,
administracja publiczna (nadzór budowlany i administracja architektoniczno-budowlana), inspektorzy
nadzoru zatrudnieni przy zabytkach, projektanci.

Materiały dydaktyczne
tak

Informacje dodatkowe
Zgłoszenia prosimy przesyłać do 6 listopada 2019 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl
lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl Ewentualną rezygnację ze szkolenia
prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze
przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie
zobowiązany do sﬁnansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie
prawo odwołania szkolenia. Cena: 409 zł netto przy zgłoszeniu do 30 października. Cena po 30
października to 459 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w
przypadku ﬁnansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch
oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia

Harmonogram

LP

Przedmiot / Temat zajęć

1

Roboty budowlane przy obiektach
zabytkowych i na terenach objętych
ochroną konserwatorską wybrane
zagadnienia

Data
realizacji
zajęć
2019-1113

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

10:00

15:00

5:00

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

trener 1

Obszar specjalizacji

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.

Doświadczenie zawodowe
Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług
Wykształcenie

Lokalizacja usługi
Adres:
Żurawia 43
00-680 Warszawa, woj. mazowieckie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:
Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.

Warunki logistyczne:

