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rroobboocczzee  ssppoottkkaanniiee  kkoonnssuullttaaccyyjjnnee    

 

 

Kontrole NIK w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych, 

zagadnienia kontrolne, najczęstsze zarzuty, rekomendacje co do  sposobów 

postępowania w toku czynności kontrolnych na podstawie praktycznych 

doświadczeń z przeprowadzonych kontroli. 

 

Nowe prawo wodne –najważniejsze zagadnienia, praktyczny wpływ na 

funkcjonowanie przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych 

 

Skutki uchwały SN w sprawie przyłączy 
 

 

 

Tematem wiodącym spotkania będą kontrole NIK w przedsiębiorstwach 

wodociągowo-kanalizacyjnych. Wzmożonej aktywności Najwyższej Izby 

Kontroli w ostatnich miesiącach, w przedsiębiorstwach wodociągowo-

kanalizacyjnych nie sposób pominąć. Szeroki zakres analiz 

przeprowadzanych przez urzędników rodzi nie tylko problemy organizacyjne, 

lecz przede wszystkim merytoryczne. Właściwe przygotowanie do czynności 

kontrolnych NIK to klucz do pozytywnej oceny końcowej ujętej w 

wystąpieniach pokontrolnych. W ramach spotkania omówione zostaną główne 

obszary działalności wodociągowo-kanalizacyjnej badane przez NIK, 

najczęstsze zarzuty formułowane przez urzędników oraz rekomendacje co do 

sposobów postępowania w toku czynności kontrolnych. 

 

Z pozostałych tematów omawiać będziemy m.in. nowe prawo wodne oraz 

skutki uchwały SN w sprawie przyłączy 
 

 

 



 

 

Na spotkaniu m.in. 

 

mec. Łukasz Ciszewski, mec. Mirosław Krzyszczak  

Kontrole NIK w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych, zagadnienia 

kontrolne, najczęstsze zarzuty, rekomendacje co do co do sposobów postępowania w 

toku czynności kontrolnych. 

 

mec. Łukasz Ciszewski, mec. Mirosław Krzyszczak  

Nowe prawo wodne –najważniejsze zagadnienia, praktyczny wpływ na 

funkcjonowanie przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych : 

-  dopuszczalność zmiany taryf w 2018 i 2019 r, 

-  opłata za usługi wodne, opłata podwyższona, 

-  rodzaje opłat i ich wysokość w rozbiciu na poszczególne kategorie, 

-  sposób określania ilości wody pobieranej na poszczególne cele, 

-  obowiązki opomiarowania ujęć,  

-  procedura ustalania opłat i procedura odwoławcza,  

-  pozwolenia wodnoprawne, 

- ceny za wody opadowe i roztopowe, rozwiązania prawne, podatek VAT od  usług 

odprowadzania wód opadowych i roztopowych będących skutkiem opadów 

atmosferycznych. 

 

mec. Łukasz Ciszewski, mec. Mirosław Krzyszczak   

Skutki uchwały SN w sprawie przyłączy m.in.: 

-   w zakresie budowy i rozbudowy nowych urządzeń wod.-kan.; 

-   w zakresie wydawania warunków przyłączenia do sieci; 

-   w zakresie roszczeń z art. 49 k.c.  

 

dr inż. Henryk Bylka  

Ostatnie Kontrole NIK dotyczące zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków   

 

mgr inż. Agnieszka Dybała-Kamińska  

Przekroczenie parametrów mikrobiologicznych a unieruchomienie wodociągu. 

Przegląd postępowań administracyjnych prowadzonych przez inspekcję sanitarną. 
  

  

IInnddyywwiidduuaallnnee  kkoonnssuullttaaccjjee  pprraawwnnee  

Od godz. 9.00 w dniu 27.09.2017 r odbędą się indywidualne konsultacje prawne. Do Państwa 

dyspozycji będą m.in. mec. Łukasz Ciszewski reprezentujący Kancelarię Radców Prawnych 

Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k. oraz mec Mirosława Krzyszczak reprezentujący 

Kancelarię Doradca s.k.. Dodatkowo obecna na konsultacjach będzie mgr inż. Agnieszka 

Dybała-Kamińska Powiatowy Inspektor Sanitarny. 

Najlepszym sposobem otrzymania najbardziej pełnej odpowiedzi w czasie konsultacji jest 

wcześniejsze przesłanie zapytania z opisem stanu faktycznego na adres konferencja@forum-

wodociagi.pl z ewentualnym wskazaniem co do osoby, która ma udzielić odpowiedzi. Czas 

konsultacji jest ograniczony 9.00-10.00. 
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mailto:konferencja@forum-wodociagi.pl


 

 

  

PPRROOWWAADDZZEENNIIEE  
 

 

mec Mirosław Krzyszczak – 

reprezentujący 

 

 

 

 

mec Zygmunt Jerzmanowski oraz 

 

mec Łukasz Ciszewski – reprezentujący  

 

 

dr Henryk Bylka z Politechniki Poznańskiej.  

 

mgr inż. Agnieszka Dybała-Kamińska -  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 

  

  

TTEERRMMIINN  SSPPOOTTKKAANNIIAA  

27 września 2017r (środa)  godz. 10.00 – 14.00 (14.30) 

(od godz. 9.00 -10.00 indywidualne konsultacje prawne) 

 
 

MMIIEEJJSSCCEE  SSPPOOTTKKAANNIIAA 

Qubus Hotel Legnica 

ul. Skarbowa 2, 59-220 Legnica 
  

Qubus Hotel posiada znakomitą lokalizację w centrum Legnicy  

ok. 250m od dworca PKP i PKS 

 

EWENTUALNA REZERWACJA HOTELOWA: 
 

bezpośrednio w recepcji hotelu , 
 

Centralna Rezerwacja  (+48 71) 78287 65  

rezerwacja@qubushotel.com    

 
CENY UCZESTNICTWA W SPOTKANIU NIE OBEJMUJĄ KOSZTÓW EWENTUALNEGO  NOCLEGU! 

 

 

WWAARRUUNNKKII  UUCCZZEESSTTNNIICCTTWWAA  
 

Warunkiem niezbędnym uczestnictwa w spotkaniu, jest nadesłanie  
wypełnionej karty zgłoszeniowej oraz wniesienie opłaty w wysokości   

330 zł netto+ 23% VAT = 405,90 zł 
(w cenie materiały, przerwy kawowe, lunch po zakończeniu spotkania) 

 

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. 

 

Kancelarię Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i 

Wspólnicy sp. k.  konsultant FORUM 

 

 

Kancelarię Prawną DORADCA sp.k.; konsultant FORUM 
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Uwaga: Po dokonaniu zgłoszenia, ewentualna późniejsza rezygnacja z uczestnictwa w spotkaniu i zwrot 

należności, możliwy będzie wyłącznie do dnia 20 września 2017 r. do godz. 1500, na podstawie 
pisemnego zawiadomienia rezygnującego.  W związku z koniecznością poniesienia kosztów 
organizacyjnych, po tym terminie zwrot należności nie będzie możliwy. Za uczestnictwo w spotkaniu 
zostanie Państwu wystawiona faktura VAT oraz otrzymacie Państwo materiały konferencyjne 

 

Prosimy o nadsyłanie pytań i zagadnień związanych z tematyką spotkania, 

fax-em: 061 4262951 lub e-mailem: admin@forum-wodociagi.pl. 

 
 

Kontakt w sprawach dotyczących spotkania: 

 

Sprawy organizacyjne:  tel.: 666 199 560  
 
 

Pozostałe sprawy: mgr inż. Tomasz Wachowiak, tel.: 601 961 925 

 

Serdecznie zapraszamy 
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