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Prawne i praktyczne aspekty inwestycji 
w linie wysokiego napięcia
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Zakrzewski Palinka
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Kołodziejczyk
Adwokat, Kiel Legal

Mariusz Wawer
Havas PR Warsaw

Hubert 
Wysoczański
Kancelaria K&L Gates

Jan Radziuk
Kancelaria CMS 
Cameron McKenna

Edyta Krukowska 
– Szczerba
Kancelaria K&L Gates

• Procedura formalno-prawna budowy linii 
wysokiego napięcia

• Prawne sposoby pozyskiwania prawa do 
terenu pod linie wysokiego napięcia

• Obowiązek opracowywania raportu 
oddziaływania na środowisko

• Współpraca z władzami lokalnymi 
w zakresie dialogu z mieszkańcami 
i lokalnymi organizacjami

GŁÓWNE ZAGADNIENIA



09:00  Rejestracja Uczestników; Poranna kawa

09:30   Procedura formalno-prawna budowy  
linii wysokiego napięcia

• Dokumentacja koniecznych uzgodnień

• Wskazanie trybów odwoławczych 

• Warunki umożliwiające wystąpienie do organów 

o decyzje administracyjne

• Uzgodnienia projektu linii

• Problemy praktyczne związane z realizacją linii WN 

na etapie uzyskiwania pozwoleń i projektowania 

(case study)

Hubert Wysoczański, Associate, praktyka Energetyki 

Innowcayjnej i Ochrony Środowiska oraz praktyka Roz-

wiązywania Sporów, Kancelaria K&L Gates

11:00  Przerwa kawowa

11:30   Zmiany dotyczące Miejscowego Planu  
Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP)

Edyta Krukowska – Szczerba, Associate, praktyka Ener-

getyki Innowacyjnej i Ochrony Środowiska, Kancelaria 

K&L Gates

12:15   Prawne sposoby pozyskiwania prawa  
do terenu pod linie wysokiego napięcia 

• Trudności z pozyskiwaniem tzw. ,,prawa drogi”

• Przeprowadzanie linii wysokiego napięcia przez 

obszary chronione

• Wycinka drzewostanu pod linie energetyczne – pro-

blemy prawne i praktyczne

Jan Radziuk, Aplikant radcowski, członek zespołu 

doradztwa dla sektora energetycznego, Kancelaria CMS 

Cameron McKenna

13:45  Przerwa na lunch

14:45   Obowiązek opracowywania raportu oddziały-
wania na środowisko 

• Uwarunkowania na podstawie, których podjęta 

może zostać decyzja o rodzaju opracowania Rapor-

tu oddziaływania na środowisko czy Karty Informa-

cyjnej Przedsięwzięcia

Daniel Chojnacki, Counsel, praktyka Infrastruktury 

i Energetyki, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka

Maciej Białek, Associate, praktyka Infrastruktury i Ener-

getyki, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka

15:45  Zakończenie I dnia warsztatów
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09:00  Rejestracja Uczestników, Poranna kawa

09:30   Problematyka społeczna inwestycji celu  
publicznego 

• Tworzenie mapy ryzyk społecznych 

• Wyznaczanie optymalnego przebiegu trasy linii wraz 

z władzami lokalnymi i mieszkańcami 

Mariusz Wawer, Associate Director, Havas PR Warsaw

10:30  Przerwa kawowa 

11:00   Współpraca z władzami lokalnymi w zakresie 
dialogu z mieszkańcami i lokalnymi  
organizacjami 

• Opracowywanie programów komunikacji społecznej 

i zapewnienie dobrego PR dla inwestycji 

• Prowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnych 

• Prowadzenie obowiązkowych konsultacji społecznych 

• Zapobieganie i skuteczne interweniowanie w czasie 

protestów obywatelskich 

Mariusz Wawer, Associate Director, Havas PR Warsaw

12:00   Strefy dla linii energetycznych wysokiego napię-
cia a przepisy BHP

• przepisy dotyczące zasad BHP przy realizacji robót bu-

dowlanych a określanie szerokości stref ograniczenia 

własności dla linii elektroenergetycznych

• szerokości stref ograniczonego korzystania w praktyce

 

13:00  Przerwa na lunch

14:00   Odszkodowania za przechodzenie przez teren 
nieruchomości linii wysokiego napięcia

Szymon Kołodziejczyk, Adwokat, Kiel Legal

15:00   Zakończenie warsztatów; wręczenie certyfika-
tów Uczestnikom

PROGRAM, I I  DZIEŃ – 14.04.2015

Każdy uczestnik otrzyma certyfikat 
poświadczający udział w warsztatach
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Firmy energetyczne nieustannie prowadzą przetargi na bu-
dowę oraz modernizację linii wysokiego napięcia. Stanowi 
to wielką szansę dla firm, które startują w  przetargu ale 
również wymaga od nich ogromu skomplikowanej pracy. 
Jednym z największych wyzwań dla firm budowlanych i inży-
nierskich jest komunikacja społeczna, która w przypadku in-
westycji w linie wysokiego napięcia jest obowiązkowa i musi 
być prowadzona od pierwszego do ostatniego dnia inwe-
stycji uwzględniając wymagane standardy. Proces przepro-
wadzania inwestycji wymaga dopełnienia wielu formalno-
ści i  wykonania czynności, które bardzo często sprawiają 
problematyczną materię m.in. w  kontekście opracowywa-
nia raportów oddziaływania na środowisko czy prawnych 
sposobów pozyskiwania praw do terenu pod budowę linii 
wysokiego napięcia. Problemów i  zagadnień jest mnóstwo 
- wynika z tego jednoznacznie potrzeba zorganizowania wy-
darzenia, które kompleksowo poruszy kwestie o  charakte-
rze prawnym, praktycznym oraz planistycznym odnoszące 
się stricte do szeroko zakrojonych inwestycji w  linie wyso-
kiego napięcia. Serdecznie zapraszamy na warsztaty wszyst-
kie osoby zainteresowane tematyką.

Warsztaty dedykowane są przedstawicielom firm budowla-
nych, które realizują projekty dla energetyki, przedstawicieli 
firm projektowych – projektujących linie wysokiego napięcia 
oraz przedstawicieli firm energetycznych a  w  szczególności: 
pracownikom działów ds. inwestycji, rozwoju sieci, planowa-
nia, prawnych oraz przetargów.

GRUPA DOCELOWA:

MM • Conferences (MMC Polska) jest liderem w  kategorii 
konferencji dedykowanych dla branży telekomunikacyjnej, 
mediów, finansów i  energetycznej. Realizujemy projekty, 
które stały się platformą spotkań i wymiany myśli oraz do-
świadczeń pomiędzy wszystkimi uczestnikami rynku. Rok-
rocznie przygotowujemy sto kilkadziesiąt projektów szko-
leniowo-konferencyjnych przy współpracy z  największymi 
firmami i instytucjami, a wiele z nich posiada własną markę 
i ugruntowaną pozycję na rynku: Sympozjum Świata Teleko-
munikacji i Mediów, Banking & Insurance Forum, Konferen-
cja EuroPOWER. Gwarantem jakości organizowanych wyda-
rzeń jest zarówno współpraca z czołowymi graczami rynku 
jak również zespół doświadczonych managerów, producen-
tów oraz handlowców. Współpracujemy m.in. z: Orange, 
T- mobile, Play, Polkomtel, PKN ORLEN S.A, PGNiG, Tauron 
Polska Energia, Hawe SA, Emitel, KPMG, PwC, E&Y, Deloitte, 
UKE, URE, KNF, PKO BP, PEKAO SA, PZU, NBP, Asseco Po-
land, Intel, Comarch. W skład grupy MMC Polska wchodzi: 
MM Conferences S.A., MMC Szkolenia, MMC Events, MMC 
Design.

ORGANIZATOR:

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ 
UDZIAŁ W WARSZTACIE:

ADRES WARSZTATU:

KONTAKT DO PRODUCENTA:

Hotel Westin
Al. Jana Pawła II 21
00 - 854 Warszawa

Magda Janas
Kierownik Projektu
Dział Produkcji
T: 22 379 29 36
E-mail: m.janas@mmcpolska.pl
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Maciej Białek
Associate w Praktyce Infrastruktury i Energetyki Kancelarii 
Domański Zakrzewski Palinka
Maciej Białek pracuje w  zespole prawa ochrony środowiska, zajmując 
się głównie doradztwem dotyczącym tej gałęzi prawa. Zakres jego do-
świadczeń obejmuje pomoc prawną dotyczącą ocen oddziaływania in-
westycji na środowisko, badania prawne spółek pod kątem spełnienia 
wymogów prawno-środowiskowych, jak również doradztwo legislacyjne.  

Pracuje między innymi dla klientów z sektora gospodarki odpadami, przemysłu metalurgicz-
nego oraz energetycznego.

Jan Radziuk
Aplikant radcowski, członek zespołu doradztwa dla sektora 
energetycznego, Kancelaria CMS Cameron McKenna 
Jest aplikantem radcowskim oraz prawnikiem w Departamencie Energe-
tyki kancelarii CMS. Specjalizuje się w  doradztwie związanym z  szeroko 
pojętym prawem cywilnym oraz prawem energetycznym. W  dotychcza-
sowej praktyce zawodowej zajmował się przede wszystkim świadczeniem 
usług prawnych na rzecz przedsiębiorców z sektora energetycznego. Jego 

doświadczenie obejmuje w  szczególności przygotowywanie projektów umów związanych 
z funkcjonowaniem rynku energii elektrycznej, w tym umów o przyłączenie do sieci elektro-
energetycznych, umów sprzedaży energii elektrycznej i praw majątkowych wynikających ze 
świadectw pochodzenia, a ponadto sporządzanie analiz i opinii prawnych związanych z kwe-
stiami regulacyjnymi. Uczestniczył przy realizacji inwestycji związanych z odnawialnymi źró-
dłami energii, w tym analizach prawnych (due diligence) farm wiatrowych, a także w bieżącym 
doradztwie związanym z ich budową. Jego doświadczenie obejmuje również doradztwo w za-
kresie energetycznych projektów infrastrukturalnych realizowanych w formule EPC.Daniel Chojnacki

Counsel w Praktyce Infrastruktury i Energetyki Kancelarii 
Domański Zakrzewski Palinka
Ekspert z zakresu polskiego, unijnego i międzynarodowego prawa ochro-
ny środowiska, w tym prawa odpadowego. Doradca w kwestiach prawno-
-środowiskowych przy wielu projektach infrastrukturalnych, transakcjach  
M&A oraz postępowaniach due diligence. Ma bogate doświadczenie w za-
kresie ocen oddziaływania inwestycji na środowisko, prawno-środowisko-

wych wymaganiach eksploatacji instalacji oraz w reprezentowaniu klientów przed organami 
administracji i sądami administracyjnymi. Pracuje dla klientów z różnych sektorów włączając 
przemysł energetyczny, chemiczny, hutniczy i  gospodarki odpadami. Daniel Chojnacki jest 
rekomendowany przez magazyn Chambers Europe 2013 i 2014 w obszarze Ochrona Śro-
dowiska

Mariusz Wawer 
Havas PR Warsaw 
Posiada wieloletnie doświadczenie w komunikacji społecznej i procesach 
konsultacyjnych przy inwestycjach energetycznych oraz infrastruktural-
nych. Obecnie pełni funkcję Associate Directora i  szefa Energy Practice 
w czołowej polskiej firmie Public Relations - Havas PR. W swojej karierze 
doradzał przy kilkudziesięciu inwestycjach energetycznych – linie przesy-
łowe, farmy wiatrowe, biogazownie, poszukiwanie gazu, kompleksy ener-

gochemiczne czy bloki energetyczne na różnych etapie rozwoju. Zapewniał wsparcie przy 
opracowaniu oraz realizacji Programów Komunikacji Społecznej m.in. dla inwestycji linii 400kV 
„Olsztyn Mątki - Ostrołęka”, „Gdańsk-Żydowo” oraz doradzał przy projekcie 400kV „Plewiska-
-Gubin”.  W ramach prowadzonych projektów planował kampanie informacyjne, brał udział 
w konsultacjach społecznych z mieszkańcami, prowadził dialog z lokalnymi władzami i organi-
zacjami ekologicznymi. Doradzał m.in. Grupa ENERGA, PGE EN, PSE, oraz Polskiemu Towarzy-
stwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE). Bazując na wieloletnim doświadcze-
niu prowadzi szkolenia z zakresu konsultacji społecznych społecznej dla firm, przedstawicieli 
władz samorządowych i  organizacji pozarządowych. Z  wykształcenia prawnik. Wykładowca 
MBA Energetyka na Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Szymon Kołodziejczyk
Adwokat, Kiel Legal  
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji, a także Wydziału Historycznego 
(specjalność społeczno-ekonomiczna) Uniwersytetu im. Adama Mickiewi-
cza w Poznaniu. Zajmuje się doradztwem i bieżącą obsługą podmiotów go-
spodarczych, prawem administracyjnym oraz prawem nieruchomości. W 
szczególności specjalizuje się w postępowaniach sądowych o ustanowie-
nie służebności przesyłu oraz o zapłatę wynagrodzenia za bezumowne ko-

rzystanie z nieruchomości. Uczestniczył w kilkudziesięciu sprawach sądowych o ustanowienie 
służebności przesyłu o łącznej wartości kilkunastu milionów złotych. Posiada również bogate 
doświadczenie w postępowaniach sądowych o zasiedzenie służebności przesyłu. Prowadził 
szkolenia z zakresu służebności przesyłu. Współpracuje z kancelarią Kiel Legal w Poznaniu.

Hubert Wysoczański,
Associate, Kancelaria K&L Gates, praktyka Energetyki 
Innowacyjnej i Ochrony Środowiska oraz praktyka 
Rozwiązywania Sporów 
Specjalizuje się w sporach administracyjnych i sądowych z zakresu prawa 
energetycznego (przygotowanie procesu inwestycyjnego i umowy o przy-
łączenie do sieci), prawa ochrony środowiska, planowania przestrzennego, 

szczególnie w sektorze energetyki odnawialnej. Ponadto zajmuje się postępowaniami z za-
kresu prawa handlowego, prawa budowlanego (w tym umów FIDIC), a także arbitrażem han-
dlowym i inwestycyjnym. Doradzał przy realizacji i sprzedaży praw do projektów w sektorze 
energetycznym, w  tym przy 27 projektach elektrowni farm wiatrowych oraz morskich farm 
wiatrowych oraz przy realizacji linii elektroenergetycznych. Doradzał także przy realizacji du-
żych projektów budowlanych, dotyczących m.in. realizacji dróg i autostrad oraz kopalni. Jest 
absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studiował także na University of Melbourne - Mel-
bourne Law School oraz na Bucerius Law School w Hamburgu. Prowadzi warsztaty i wykłady 
gościnne z zakresu prawa budowlanego, energetycznego i ochrony środowiska.

Edyta Krukowska-Szczerba
Associate, praktyka Energetyki Innowacyjnej i Ochrony 
Środowiska, Kancelaria K&L Gates 
Edyta Krukowska-Szczerba, adwokat, uczestniczyła w  licznych projektach 
dotyczących prawa energetycznego, w tym w transakcjach nabycia spółek 
z branży energetycznej, a także w transakcjach finansowania podmiotów 
gospodarczych m.in. spółek celowych prowadzących farmy wiatrowe. 
Prowadzi bieżącą obsługę wielu spółek, zarówno z kapitałem polskim, jak 

i zagranicznym. Doradza również we wszelkich sprawach z zakresu prawa pracy oraz zatrud-
niania cudzoziemców. Reprezentuje także klientów przed sądami oraz organami administracji 
publicznej.
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