
Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy na temat przepisów kwalifikowania przedsięwzięć 
polegających na budowie stacji bazowych telefonii komórkowej, pod kątem przepisów ustawy o planowaniu 
przestrzennym i ocenach oddziaływania na środowisko. 

Szkolenie prowadzone w formie warsztatu pozwoli uczestnikom na zapoznanie się z najczęściej występującymi 
błędami w prowadzonych postępowaniach, jak również umożliwi poznanie praktycznych narzędzi, służących do 
merytorycznej weryfikacji dokumentów służących kwalifikacji stacji bazowych telefonii komórkowej.

Szkolenie polecamy pracownikom organów biorących udział w procedurach środowiskowych, planowania 
przestrzennego oraz pozwoleń na budowę.

Prowadzący szkolenie: 

mgr inż. Łukasz Czyleko – biegły sądowy z zakresu ochrony środowiska przy Sądach Okręgowych w Szczecinie 

i Koszalinie, autor kilkudziesięciu opracowań wykonanych dla organów administracji publicznej z zakresu 

środowiskowej kwalifikacji stacji bazowych telefonii komórkowej, posiada doświadczenie we współpracy z 

jednostkami samorządu terytorialnego, gdzie pełniąc rolę biegłego dokonuje oceny przedsięwzięć. Posiada 

doświadczenie w prowadzeniu postępowań administracyjnych w sprawie wydawania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach oraz wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu, koordynacji przepływem dokumentacji 

związanej z postępowaniem środowiskowym w zakresie odnawialnych źródeł energii. 

Monika Bednarska  - Główny Specjalista ds. OOŚ w EKO-KONSULT Sp. z o.o. w Gdańsku, z wieloletnim 

doświadczeniem w opracowywaniu dokumentacji na potrzeby ocen oddziaływania na środowisko dotyczących 

wielu najważniejszych inwestycji w regionie Pomorza i kraju, prowadzi konsultacje społeczne oraz szkolenia.

ŚRODOWISKOWA KWALIFIKACJA STACJI
BAZOWYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ.
Praktyczne warsztaty szkoleniowe.
25 lipca 2019 r. w Koszalinie

Szkolenie z zakresu ochrony środowiska



INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
Cena szkolenia wynosi 500 zł + 23% VAT* i obejmuje:

• materiały szkoleniowe
• serwis kawowy

* Dla instytucji zaświadczających, że koszt udziału w szkoleniu
będzie sfinansowany ze środków publicznych (w całości bądź 
minimum w 70%) obowiązuje cena netto.

Aby zgłosić się na szkolenie prosimy wypełnić dołączony 
formularz a następnie wysłać faksem na numer : 58 346 43 44 
lub skan mailem na adres: szkolenia@ase.com.pl.

1. Kwalifikacja środowiskowa zgodnie z rozporządzeniem z 9  listopada  2010  r.w  sprawie  

     przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

2. Stacje bazowa a obszary Natura 2000

3. Podstawowe pojęcia i definicje w przepisach prawa i orzecznictwie sądów administracyjnych

4. Zagadnienia kluczowe (miejsce dostępne dla ludności, moc instalacji)

5. Obliczenia weryfikujące poprawność dokonanej kwalifikacji

6. Obecne i przyszłe zagospodarowanie działek wokół stacji bazowej 

7. Analiza mocy anten z podziałem na sektory.

8. Nieoczywiste błędy występujące w dokumentacji. Warsztat praktyczny.

9. Badania porealizacyjne w zakresie pola elektromagnetycznego.

ORGANIZATOR SZKOLENIA:  

Akademia Bezpieczeństwa ASE 
tel:   +48 58 520 77 39
mob: +48  601 480 291
fax:   +48 58 346 43 44
mail:  szkolenia@ase.com.pl
www.akademiabezpieczenstwa.com

Firma ASE Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do 
odwołania szkolenia oraz zmiany wykładowców.

PROGRAM SZKOLENIA


