
 

 

WODOCIĄGOWE WARSZTATY PRAWNE 

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

Forum Dyskusyjne Wodociągów Polskich,  

 

Zapraszają na kolejne  

2-DNIOWE 

WODOCIĄGOWE WARSZTATY PRAWNE 

o następującej tematyce: 

 

 

PRAWNE PROBLEMY  

WODOCIĄGOWO-KOMUNALNYCH PROCESÓW INWESTYCYJNYCH 

czyli  

od zamówienia publicznego do korekty finansowania 

 

Tematyka: 

 

1) nowości prawa zamówień publicznych, 

2) zamówienia sektorowe,  

3) wytyczne instytucji finansujących w zakresie zamówień publicznych, 

4) typowe błędy w SIWZ oraz umowach, 

5) rozstrzygnięcia przetargów - odwołania – KIO, 

6) rozliczenia, podwykonawcy, kary umowne, odstępowanie od umów, 

7) rozliczenia, kontrole, korekty, 

8) procesy z wykonawcami, upadłości, 

9) zajęcia komornicze, cesje. 

 

Warsztaty, oparte na konkretnych przykładach, przeprowadzi zespół praktyków   z 

Kancelarii Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k. pod 

kierownictwem mec. Tymoteusza Płonki – powszechnie znanego, wysoko cenionego 

praktyka i eksperta krajowego w dziedzinie prawa zamówień publicznych, rynku 

nieruchomości, zamówień publicznych, projektów infrastrukturalnych i 

inwestycyjnych. 

 

 



 

 

W/w warsztaty odbędą się w następujących miejscach i terminach: 

1. Poznań Hotel „Ikar” (rezerwacja noclegu we własnym zakresie email: 

i.komorowska@amwhotele.pl lub tel. 61 6587103) 

a) 7-8.11.2018 r. 

b) 19-20.11.2018 r. 

2. Skarbimierz Osiedle k/Brzegu (woj. opolskie) Hotel „Antonio” (rezerwacja 

noclegu we własnym zakresie tel.77 4461450) 

4-5.12.2018 r.  

3. Otrębusy „Mazowsze” Centrum Konferencyjne „Karczma Staropolska” 

 (rezerwacja noclegu we własnym zakresie tel. 22 208 84 44) 

9-10.01.2019 r. 

 

HARMONOGRAM WARSZTATÓW 

Dzień I  godz. 10:00 – rozpoczęcie szkolenia 

  godz. 14:30 – obiad 

  od godz.19:00 - kolacja 

Dzień II godz. 9:30 – rozpoczęcie szkolenia 

  godz. 13:30 obiad i zakończenie warsztatów 

 

Należność za udział 1 osoby w warsztatach wynosi 1.080,00 zł + VAT. Jednostki finansujące 

udział w szkoleniu ze środków publicznych zwolnione są z podatku VAT. Należność 1.080,00 

zł. obejmuje: 

a) koszt szkolenia  

b) koszt przerw kawowych 

c) koszt 2 obiadów i kolacji 

 

Należność nie obejmuje kosztów noclegu w Hotelu. Organizator zapewnia jednak możliwość 

rezerwacji noclegu hotelowego po wynegocjowanej cenie grupowej w wysokości: 

1) Poznań Hotel „Ikar” (email: i.komorowska@amwhotele.pl lub tel. 61 6587103) 

 pokój jednoosobowy – 200,00 zł (standard)/ 110,00 zł (economy+)/ 100,00 zł (budget) 

 pokój dwuosobowy – 280,00 zł (standard)/ 210,00 zł (economy+)/ 200,00 zł (budget) 

(w cenie pokoju zawarty jest podatek VAT) 

a) 7-8.11.2018 r. – NR REZERWACJI 42798 

b) 19-20.11.2018 r. – NR REZERWACJI  42821 
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2) Skarbimierz Osiedle k/Brzegu Hotel „Antonio” (rezerwacja noclegu we własnym 

zakresie tel.77 4461450 lub 601 064 317 hasło: Kancelaria Jerzmanowski) 

 pokój jednoosobowy – 140,00 zł. brutto 

 pokój dwuosobowy – 220,00 zł. brutto 

4-5.12.2018 r.  

3) Otrębusy „Mazowsze” Centrum Konferencyjne „Karczma Staropolska” (lokalizacja: 

Warszawa (15 km) pobliska trasa S8 i S7, autostrada A2 przy skrzyżowaniu dróg 719 i 720), 

rezerwacja noclegu we własnym zakresie tel. 22 208 84 44 lub 790 408 008 (hasło: 

Kancelaria Jerzmanowski) 

 pokój jednoosobowy – 120,00 zł. brutto 

 pokój dwuosobowy – 190,00 zł. brutto 

9-10.01.2019 r. 

 

Kartę zapisu na warsztaty należy przesłać w terminie do 26.10.2018 r. 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 

 

 

ZAPRASZAMY 

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 

 

załącznik: 

Karta zapisu  
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