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Służebność przesyłu jak każda służebność stanowi o ingerencji jednej osoby w prawa drugiej, z tą jednak 
różnicą, że w tym przypadku po jednej stronie mamy zawsze przedsiębiorcę, a więc podmiot wyspecjalizowany 
posługujący się aparatem prawnym, dysponujący przeważnie znaczącymi środkami finansowymi, tymczasem 
po drugiej stronie może być każdy.  Już sam fakt zróżnicowanej pozycji stron stosunku prawnego rodzi 
sytuację konfliktogenną. A że nie jest to tylko potencjalne zagrożenie świadczy ilość spraw sądowych, których 
złożoność prowadzi do konieczności rozstrzygnięć podejemowanych przez Sąd Najwyższy, a i w tym przypadku 
orzecznictwo dalekie jest od jednolitości. Nasze warsztaty pomogą Państwu poruszać się w tej skomlikowanej 
materii bez potrzeby ingerencji sądu. Na spotkaniu dzięki Ekspertom dowiecie się również Państwo, jak 
najlepiej zabezpieczyć interesy na poszczególnych etapach postępowania sądowego. 

GŁÓWNE ZAGADNIENIA

 ▶ Zapisy umów ustanawiających 
służebność przesyłu

 ▶ Zasiedzenie służebności przesyłu 

 ▶ Służebność przesyłu  
na gruntach wspólnot i spółdzielni 
mieszkaniowych 

 ▶ Unormowanie szerokości pasa 
służebności przesyłu

 ▶ Określenie wartości służebności 
przesyłu 

 ▶ Przesłanki do likwidacji lub 
przebudowy urządzeń przesyłowych 

 ▶ Najnowsze orzecznictwo Sądu 
Najwyższego

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W WARSZTACIE

Rejestracja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska.pl

www.mmcpolska.pl



Rejestracja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska.pl www.mmcpolska.plRejestracja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska.pl

9:00 Rejestracja Uczestników; Poranna kawa

9:30  Postanowienia umów ustanawiających 
służebność przesyłu 

• Zasada określoności służebności przesyłu w zakresie 
treści a poprawne sformułowanie postanowień umowy

• Analiza sposobów opisu lokalizacji urządzeń 
przesyłowych

• Oznaczenie przedmiotu służebności przesyłu

• Podanie wartości służebności przesyłu w akcie 
notarialnym w przypadku nabycia służebności 
nieodpłatnie

• Wniosek wieczystoksięgowy 
Adam Bieranowski, Kierownik Katedry Prawa Cywilnego II 
i Prawa Gospodarczego na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim

11:00 Przerwa kawowa

11:30 Zasiedzenie służebności przesyłu 

• Działania powodujące przerwanie biegu zasiedzenia

• Aspekty procesowoprawne ze szczególnym 
uwzględnieniem problematyki ciężaru dowodu  
oraz środków dowodowych 

• Omówienie kluczowego orzecznictwa 
Maciej Krotoski, Adwokat , wspólnik Kancelarii Krotoski Adwokaci  
i Radcy Prawni

13:00 Przerwa na lunch

14:00  Problematyka procesu decyzyjnego podczas 
ustanawiania służebności przesyłu na gruntach 
wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych 

• Ustanowienie służebności przesyłu jako czynność 
przekraczająca zwykły zarząd

• Zasady reprezentacji przy ustanawianiu służebności przesyłu

• Omówienie wybranego orzecznictwa
Jacek Łubecki, Radca Prawny, Kancelaria Prawna Norek i Wspólnicy

15:30 Zakończenie I dnia warsztatów 

9:00 Rejestracja uczestników, Poranna kawa 

9:30  Kwestie dotyczące unormowania szerokości  
pasa służebności przesyłu

• Analiza orzecznictwa
Michał Tomczak, Adwokat, Tomczak & Partnerzy Spółka adwokacka

11:00 Przerwa kawowa

11:30 Określenie wartości służebności przesyłu 

• Analiza zaktualizowanego standardu wyceny  
dotyczącego służebności przesyłu

• Wynagrodzenie jednorazowe lub corocznie płacone  
właści cielowi, użytkowniowi wieczystemu nieruchomości 
obciążonej

Katarzyna Żebrowska, Rzeczoznawca majątkowy

13:00 Przerwa na lunch

13:45  Regulacja zaszłości – urządzenia przesyłowe 
znajdujące się na nieruchomości

• Urządzenia przesyłowe znajdujące się na  
nieruchomości – najczęstsze scenariusze 

• Sposoby usunięcia urządzeń przesyłowych  
z nieruchomości 

• Przesłanki likwidacji lub przebudowy urządzeń 
przesyłowych 

• Ustanowienie służebności przesyłu w stosunku  
do urządzeń istniejących na nieruchomości 

• Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntu 
Hubert Wysoczański, Adwokat, Kancelaria Adwokacka Adwokat 
Hubert Wysoczański

15:00  Analiza konsekwencji wybranych kluczowych 
orzeczeń Sądu Najwyższego 

• Uchwała SN z dn. 16.05.2017r., sygn.III CZP 101/16  
- możliwość ustanowienia służebności przesyłu na  
prawie użytkowania wieczystego

• Postanowienie SN z dn. 16.02.2017 r.,  
sygn. III CZP 100/16 - urządzenia przesyłowe 
wybudowane na nieruchomościach państwowych  
w okresie przed przeniesieniem „majątku sieciowego”  
na przedsiębiorstwa państwowe albo gminy

Roman Dziczek, Sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie

16:00  Zakończenie warsztatów; wręczenie certyfikatów 
Uczestnikom 

DZIEŃ I 27 WRZEŚNIA 2017 R. DZIEŃ II 28 WRZEŚNIA 2017 R.

PROGRAM
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PRELEGENCI

MACIEJ KROTOSKI
Adwokat, wspólnik Kancelarii Krotoski Adwokaci i Radcy Prawni

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im.Adama Mickiewicza w Pozna-
niu. Członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu. Adwokat w czwartym pokoleniu. 
W bieżącej praktyce stale doradza inwestorom oraz wykonawcom realizującym inwestycje 
liniowe. Uczestniczył w szeregu projektów z branży energetycznej, w szczególności opra-
cowując liczne rozwiązania prawne dla przedsiębiorstw przesyłowych, czy reprezentując 
ich w postępowaniach sądowych i administracyjnych, również w trybie EURO 2012. Nad-
zorował obsługę prawną jednej z trudniejszych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych 
– polegającej na budowie czterotorowej linii elektroenergetycznej 2x400kV relacji Plewi-

ska-Kromolic uczestnicząc we wszystkich możliwych postępowaniach odwoławczych. Ponadto, doradzał 
wykonawcom przy realizacji budowy m.in. Mostu Energetycznego Polska-Litwa, a aktualnie zajmuje się 
również zagadnieniami związanymi z tzw. Specustawą energetyczną. Redaktor naczelny portalu dla inwe-
storów i wykonawców: www.InwestycjeLiniowe.pl

JACEK ŁUBECKI 
Radca Prawny, wspólnik Kancelarii Prawnej Norek i Wspólnicy w Poznaniu

Od kilkunastu lat zajmuje się problematyką urządzeń przesyłowych, pomagając zarówno 
przedsiębiorcom przesyłowym jak i właścicielom nieruchomości. Reprezentuje Klientów  
w skomplikowanych sporach powstałych w obszarze nieruchomości. Doradza przy realiza-
cji procesu inwestycyjno-budowlanego, wspierając różnych jego uczestników. Zapewnia 
wsparcie prawne przy zawieraniu umów cywilnoprawnych.Interesuje się także kwestiami 
dotyczącymi aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. Ukończył prawo 
na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz na 
Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (kierunek Master of German 
and Polish Law). Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.

ROMAN DZICZEK
Sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie

Sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie, specjalista w zakresie prawa rzeczowego i spół-
dzielczego oraz prawa mieszkaniowego. Jest autorem wielu publikacji książkowych w 
uznanych wydawnictwach: LexisNexis oraz Wolters Kluwer. M.in. Komentarzy: do ustawy 
o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy o własności lokali oraz ustawy o ochronie praw 
lokatorów; Monografii: dotyczących użytkowania wieczystego, zarządzania nieruchomo-
ściami lokalowymi oraz służebności przesyłu i roszczeń uzupełniających oraz Prawa Miesz-
kaniowego. Jest stałym wykładowcą w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury; pro-
wadzi także wykłady m.in. dla adwokatów, radców prawnych i sędziów z zakresu swojej 

specjalizacji. Ekspert Biura Studiów i Analiz Kancelarii Sejmu RP w kadencji 2005 – 2007; orzekał w Sądzie 
Najwyższym w 2011 r. Obecnie przygotowuje w wydawnictwie Wolters Kluwer duży Komentarz do ustawy 
o gospodarce nieruchomościami. 

ADAM BIERANOWSKI
Kierownik Katedry Prawa Cywilnego II i Prawa Gospodarczego na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim

Prof. nadzw. dr hab. Kierownik Katedry Prawa Cywilnego II i Prawa Gospodarczego na 
Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, członek zespołów Komisji Kodyfikacyjnej Prawa 
Cywilnego (2008-2015), redaktor naczelny czasopisma naukowego “Rejent”. Autor wielu 
opracowań z zakresu prawa cywilnego, w tym monografii, komentarzy, artykułów i glos. 
Zainteresowania naukowe koncentruje na  następujących obszarach badawczych: ogra-
niczone prawa rzeczowe do substancji, prawo mieszkaniowe i działalność deweloperska, 
przeniesienie własności, powiernictwo, zabezpieczenia wierzytelności, księgi wieczyste, 
prawo majątkowe małżeńskie, rozrządzenie testamentowe, europejskie prawo spadkowe. 

Członek Zespołów i Komisji egzaminacyjnych powoływanych przez Ministra Sprawiedliwości. Prowadzi 
także wykłady w szczególności dla notariuszy, radców prawnych, komorników, aplikantów. Wielokrotnie 
odznaczany m.in. w 2011 r. medalem Ministra Sprawiedliwości RP honorującym zasługi dla polskiego wy-
miaru sprawiedliwości.
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KATARZYNA ŻEBROWSKA
Rzeczoznawca majątkowy

dr HUBERT WYSOCZAŃSKI
Adwokat, Kancelaria Adwokacka Adwokat Hubert Wysoczański

Absolwentka kierunku prawo oraz kierunku administracja ze specjalnością administracja 
publiczna na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studiów podyplomowych z zakresu wyceny 
nieruchomości organizowanych przez Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej oraz 
Instytut Doradztwa Majątkowego. Jest członkiem Warszawskiego Stowarzyszenia Rze-
czoznawców Majątkowych. W latach 2003 do 2006 pracowała na stanowisku Koordynato-
ra Sekcji ds. orzecznictwa administracyjnego w Wydziale Orzeczniczo-Prawnym Mazowiec-
kiego Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Warszawie. Wyceną 
nieruchomości zajmuje się od 2006 roku. Od 2012 roku wykonuje zawód rzeczoznawcy 

majątkowego, a od 2015 roku pełni funkcję biegłego sądowego z zakresu wyceny nieruchomości przy Sądzie 
Okręgowym w Warszawie i Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie. Przez 11 lat pracy w zawodzie 
zdobyła rozległą wiedzę o rynku nieruchomości i może pochwalić się bardzo bogatym doświadczeniem  
w wycenach wszelkiego typu nieruchomości, sporządzanych do różnych celów, w tym także w celu ustale-
nia wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości zajętych przez linie przesyłowe, bądź 
wartości prawa służebności przesyłu. 

Od ponad 5 lat specjalizuje się w rozwiązywaniu sporów sądowych i arbitrażowych w za-
kresie budownictwa, infrastruktury, energetyki, zamówień publicznych i handlu. Repre-
zentuje inwestorów i wykonawców projektów dotyczących m.in. budowy autostrad, dróg 
ekspresowych, elektrowni, linii elektroenergetycznych, kopalni i nieruchomości komercyj-
nych. Doradza w  sporach administracyjnych i  sądowych z  zakresu prawa energetycznego 
(przygotowanie procesu inwestycyjnego i  umowy o przyłączenie do sieci), prawa ochrony 
środowiska, planowania przestrzennego, szczególnie w sektorze energetyki odnawialnej. 
Doktor nauk prawnych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Absolwent prawa na University of 

Melbourne w Australii oraz Bucerius Law School w Hamburgu. Autor publikacji z zakresu prawa umów  
o roboty budowlane, prawa energetycznego i arbitrażu, w tym dwóch książek poświęconych tematyce 
kontraktów budowlanych i warunków FIDIC.

PRELEGENCI

MICHAŁ TOMCZAK
Adwokat, Tomczak & Partnerzy Spółka adwokacka

Ukończył Wydział Prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Adwokat w Warszawie od 1989 
roku. Partner w Kancelarii powstałej w 2002 roku. Zajmuje się przede wszystkim prawem 
korporacyjnym oraz prawem związanym z inwestycjami. Autor licznych publikacji, w tym 
komentarza do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, książki na temat przekształceń 
podmiotowych a także opracowań na temat procedury due diligence oraz standardowej 
umowy kupna-sprzedaży udziałów lub akcji (SPA) wydanych przez LexisNexis. Posiada 
bogate doświadczenie w reprezentacji stron w sporach sądowych powstałych na tle sto-
sowania prawa pracy. Od kilkunastu lat doradza przy realizacji wielu znaczących inwesty-

cji budowlanych zarówno deweloperskich jak infrastrukturalnych, doradca prawny firm energetycznych  
i telekomunikacyjnych.
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Marta Gurtat
Młodszy Kierownik Projektu
Dział Produkcji 
T: +48 22 379 29 36
e-mail:m.gurtat@mmcpolska.pl 

KONTAKT DO PRODUCENTA

MMC Polska jest niezależnym organizatorem spotkań biznesowych w Polsce. Spółka organizuje szko-
lenia, warsztaty oraz konferencje dedykowane specjalistom, kadrze menadżerskiej oraz zarządom 
wiodących firm w Polsce. Szkolenia i warsztaty prowadzone są przez znanych praktyków, ekspertów po-
siadających wieloletnie doświadczenie w swojej branży. Konferencje mają charakter międzynarodowy, 
skupiają pełną reprezentację rynku, zarówno firm, jak i administracji centralnej i regulatora. MMC Polska 
organizuje również szkolenia zamknięte w pełni dopasowane do potrzeb klientów. Efektem organi-
zowanych wydarzeń jest podniesienie kwalifikacji pracowników, zdobycie wiedzy praktycznej oraz 
zwiększenie przewagi konkurencyjnej. 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 Poland, Intel, Comarch. W skład Grupy MMC Polska wchodzi: 
MM Conferences S.A., MMC Academy, MMC Szkolenia, MMC Events oraz MMC Design.

ORGANIZATOR

Hotel Sheraton
ul. B. Prusa 2 
Warszawa 00-493 

ADRES SZKOLENIA

GRUPA DOCELOWA

Warsztat skierowany jest do sektora 
energetycznego w szczególności do:
• Departamentów Nieruchomości Energetycznych
• Departamentów Zarządzania Infrastrukturą 

Sieciową
• Departamentów Zarządzania Siecią i Przesyłem
• Departamentów Zarządzania Nieruchomościami
• Departamentów Majątku Sieciowego
• Departamentów Eksploatacji Sieci
• Departamentów Przesyłu
• Departamentów Inwestycji i Rozwoju
• Departamentów Prawnych
oraz do: 
• Przedstawicieli firm doradczych
• Rzeczoznawców majątkowych
• Wszystkich osób zainteresowanych tematyką




