
 

 

WODOCIĄGOWE WARSZTATY PRAWNE 

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

Forum Dyskusyjne Wodociągów Polskich,  

 

Zapraszają na kolejne  

WODOCIĄGOWE WARSZTATY PRAWNE 

o następującej tematyce: 

 

PROBLEMATYKA PRAWNA PRZYŁĄCZY 

 

Tematyka szczegółowa : 

Od wniosku o wydanie technicznych warunków przyłączenia do rozpoczęcia 

świadczenia usług: 

1)  techniczne warunki przyłączenia (zasady wydawania, treść, terminy obowiązywania),  

2)  budowa i utrzymywanie przyłączy , 

3)  przejmowanie urządzeń – art. 49 k.c. , 

4)  ustanawianie służebności przesyłu , 

5) treść umów (niedozwolone klauzule umowne w świetle nowych zasad nakładania 

przez UOKiK kar na menedżerów spółek. 

 

Warsztaty przeprowadzi mec. Łukasz Ciszewski – powszechnie znany, wysoko 

ceniony praktyk i ekspert krajowy w dziedzinie prawa wodociągowego 

wraz z zespołem specjalistów. 

 

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

1. Poznań Hotel „Ikar” dnia 10.04.2019 r.) LIMIT MIEJSC WYCZERPANY, 

2. Poznań Hotel „Ikar” dnia 09.04.2019 r. (rezerwacja noclegu we własnym zakresie 

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

3. Skarbimierz Osiedle k/Brzegu (woj. opolskie) Hotel „Antonio Conference”  

dnia 12.04.2019 r. (rezerwacja noclegu we własnym zakresie tel.77 4461450) 

4. Dąbrowa Górnicza „Dąbrowskie Wodociągi” 

dnia 05.04.2019 r.  

 

Warsztaty odbywać się będą we wskazanych dniach w godzinach od 9:30 – 14:00 
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Należność za udział 1 osoby w warsztatach wynosi 550,00 zł + VAT. Jednostki finansujące 

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

Należność 550,00 zł. obejmuje: 

a) koszt szkolenia, 

b) koszt przerw kawowych, 

c) koszt obiadu. 

 

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

rezerwacji noclegu hotelowego po wynegocjowanej cenie grupowej.  

- Poznań Hotel „Ikar” nocleg 9.04/10.04.2019 r. LUB NOCLEG 08.04./09.04.2019 r. : 

REZERWACJA: hasło: nr rezerwacji 44032 

 pokój 1- osobowy – 200,00 zł (standard)/ 110,00 zł (economy+)/ 100,00 zł (budget) 

 pokój 2-osobowy – 280,00 zł (standard)/ 210,00 zł (economy+)/ 200,00 zł (budget) 

(w cenie pokoju zawarty jest podatek VAT oraz śniadanie) 

  

Jednocześnie informuję, że przed hotelem znajduje się prywatny parking strzeżony osobno 

płatny 50 zł/ doba za samochód osobowy. 

 

- Skarbimierz k/Brzegu Hotel „Antonio Conference” nocleg 11.04./12.04.2019 r.  

REZERWACJA: hasło: „Kancelaria Jerzmanowski” : 

 pokój jednoosobowy - 150 zł,  

 pokój dwuosobowy   - 240 zł. 

 

Kartę zapisu na warsztaty należy przesłać w terminie do 28.03.2019 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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