
 

WODOCIĄGOWE WARSZTATY PRAWNE 

Kancelaria Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp.k w Poznaniu  

oraz Forum Dyskusyjne Wodociągów Polskich,  

 

ZMIANA TERMINÓW 

 

Szanowni Państwo 

W związku z udostępnioną informacją, iż rozporządzenie taryfowe, określające zasady 

i tryb tworzenia i procedowania wniosków taryfowych ukazać się może dopiero na 

przełomie stycznia i lutego 2018 r., organizatorzy Wodociągowych Warsztatów 

Prawnych w temacie  

PRAKTYCZNE PROBLEMY 

TWORZENIA I PROCEDOWANIA WNIOSKÓW TARYFOWYCH 

W NOWEJ RZECZYWISTOŚCI PRAWNEJ 

PODZIAŁ NA GRUPY TARYFOWE, ALOKACJA KOSZTÓW I INNE TRUDNE PROBLEMY 

Poprowadzone przez Wspólnika Kancelarii mec. Łukasz Ciszewskiego 

 

informują, że zagrożone jest odbycie warsztatów przewidzianych w :  

- Poznaniu w dniach 22.01.2018 i 29.01.2018 

- Dąbrowie Górniczej w dniu 01.02.2018 r. 

Skarbimierzu k/Brzegu w dniu 31.01.2018 r. 

 

Ponieważ rozporządzenie taryfowe jest podstawowym materiałem szkoleniowym tych 

warsztatów - warunkującym ich efektywność, organizatorzy z ostrożności proponują 

zmianę harmonogramu szkoleń w następujący sposób: 

- w Poznaniu datę 22.01.2018 r. zastąpić datą 09.02 2018 r. a datę 29.01.2018 r.  

datą 21.02.2018. r 

Pozostałe daty szkoleń w Poznaniu 5.02.2018 i 20.02.2018 r na razie pozostają bez 

zmian 

 

- w Dąbrowie Górniczej datę 1.02.2018 r zastąpić datą 23.02. 2018 r  

- w Skarbimierzu k/Brzegu datę 31.01.2018 r zastąpić datą 22.02.2018 r.  

 

Organizatorzy warsztatów zwracają się do podmiotów, które już dokonały zgłoszeń na 

zagrożone terminy o pilne potwierdzenie przyjęcia proponowanej zmiany terminów 

ewentualnie o skontaktowanie się z organizatorem (tel. 61 852 12 78 lub email:  

kancelaria@jerzmanowski.pl) w sytuacji innych propozycji terminowych.  



 

 

Organizatorzy przepraszają za kłopoty wynikłe z powyżej zmiany, jednak naszą 

zasadniczą  intencją jest udzielanie Państwu konkretnego wsparcia praktycznego nie 

zaś jedynie dokonywanie teoretycznoprawnych analiz treści samych ustaw. Stąd dla 

przedstawienia rzeczywistych skutków wdrożenia w kluczowym obszarze jakim jest 

polityka taryfowa niezbędne jest oparcie naszych rozwiązań na konkretnej treści 

rozporządzeń, przede wszystkim nowego rozporządzenia taryfowego. 

 

Pozostałe informacje bez zmian : 

Warsztaty odbędą się w godz. od godz. 9:30 – 14:30 łącznie z obiadem  

Należność za udział 1 osoby w szkoleniu wynosi 580,00 zł + VAT. Jednostki 

finansujące udział w szkoleniu ze środków publicznych zwolnione są z podatku VAT. 

Kartę zapisu na warsztaty należy przesłać w terminie do dziesiątego dnia przed 

terminem wskazanego warsztatu  faxem na nr 61 852 12 80, mailem 

kancelaria@jerzmanowski.pl lub pocztą na adres: BUSINESS EXPERT J. 

Jerzmanowski sp. k. ul. Mickiewicza 14, 60-834 Poznań. Fakturę wystawimy po 

odbyciu szkolenia. 

 

Kontakt w sprawach dotyczących warsztatów: 

Sprawy organizacyjne:  tel.: 61 852 12 78 lub e-mail : kancelaria@jerzmanowski.pl 

 

 

Z wyrazami szacunku 

Zygmunt Jerzmanowski        Tomasz Wachowiak 

P R Z E Z   P R A K T Y K Ę   D O   P E R F E K C J I 
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