
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

SPOTKANIE FORUM DYSKUSYJNEGO WODOCIĄGÓW POLSKICH 
 

POZNAŃ 16 MAJA 2019 r. 
 

 
 

Forum Dyskusyjne Wodociągów Polskich 

www.forum-wodociagi.pl 

i 

Kancelaria Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy 

www.jerzmanowski.pl 

 

zapraszają na kolejne: 

SPOTKANIE KONSULTACYJNE FORUM  

„WODOCIĄGI I PRAWO” 

legislacja - problemy - praktyka 

 
 

W myśl porozumienia organizatorów spotkanie odbędzie się w zmienionej formie 

koncepcyjno–programowej. Jako, że odpowiedzialność za przygotowanie i poprowadzenie 

spotkania przypisana została Kancelarii Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i 

Wspólnicy, moderatorem spotkania będzie mec. Łukasz Ciszewski. 

 

Program spotkania konsultacyjnego obejmuje:  

 

1) Wystąpienie Pana Dyrektora Tadeusza Wyrzykowskiego kierującego 

Departamentem Współpracy Regionalnej NFOSiGW, dotyczące finansowania 

inwestycji w spółkach wodociągowo – kanalizacyjnych poprzez objęcie 

udziałów lub akcji przez NFOSiGW. Po wystąpieniu przewidziana jest sesja 

pytań i odpowiedzi.  

 



2) Panel dyskusyjny z udziałem między innymi przedstawicieli Regionalnego 

Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu  - Pani Grażyny Husak-Górnej Z-cy 

Dyrektora ds. usług wodnych, Pana Romana Strzelczyka Z-cy Dyrektora ds. 

organizacyjno-ekonomicznych oraz Pani Magdaleny Zielonki Kierownika 

Wydziału Taryf, dotyczący wspólnych doświadczeń Regulatora i Branży 

wodociągowo – kanalizacyjnej w procesie zatwierdzania i skracania czasu 

obowiązywania taryf  w latach 2018 – 2019.  

 

3) Wystąpienia konsultantów prawnych Forum dotyczące: 

 możliwość uwzględniania kosztów związanych z umarzaniem udziałów i 

akcji w kosztach stanowiących podstawę kalkulacji taryf oraz skutków 

podatkowych takiej operacji,  

 warunków i procedury skracania czasu obowiązywania dotychczasowych 

taryf, 

 rozstrzygania sporów przez Regulatora między przedsiębiorstwami 

wodociągowo – kanalizacyjnymi i odbiorcami usług, 

 problematyki wydawania technicznych warunków przyłączenia 

nieruchomości do sieci z uwzględnieniem: 

 pierwszych orzeczeń sądowych dotyczących uregulowania tej materii w 

regulaminach dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz  

 zmian wynikających z opublikowanego w kwietniu 2019 r. projektu 

ustawy o zmianie ustawy prawo budowlane, zmieniającego także ustawę 

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.  

 

Indywidualne konsultacje prawne 

Przed spotkaniem od godz. 9:00 w dniu 16.05.2019 r odbędą się indywidualne konsultacje 

prawne. Do Państwa dyspozycji będą mec. Łukasz Ciszewski, mec. Maciej Łukaszewicz i 

mec. Mateusz Faron reprezentujący Kancelarię Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i 

Wspólnicy sp. k. oraz mec. Mirosław Krzyszczak, reprezentujący Kancelarię Krzyszczak i 

Wspólnicy Kancelaria Prawna sp.k. 

Najlepszym sposobem otrzymania wyczerpującej odpowiedzi w czasie konsultacji jest 

wcześniejsze przesłanie zapytania z opisem stanu faktycznego na adres: 

l.ciszewski@jerzmanowski.pl. Czas konsultacji jest ograniczony 9.00-10.00. 

 

 

TERMIN SPOTKANIA 

16 maja 2019 roku godz. 10:00 – 14:00 (14:30) 

(od godz. 9:00 -10:00 indywidualne konsultacje prawne) 



 
 MIEJSCE SPOTKANIA

POZNAŃ, HOTEL IKAR 
Ul. Solna 18 

  
(Hotel Ikar posiada bardzo dobrą lokalizację w centrum Poznania 

w niedalekiej odległości od dworca kolejowego) 

 

EWENTUALNA, INDYWIDUALNA REZERWACJA HOTELOWA: 
bezpośrednio w recepcji hotelu Ikar, 

 
tel.+48 61 658 71 05 

e-mail: ikar@hotelewam.pl 

 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

 
Warunkiem niezbędnym uczestnictwa w spotkaniu, jest nadesłanie  

wypełnionej karty zgłoszeniowej na adres e–mail: kancelaria@jerzmanowski.pl 
 

Koszt uczestnictwa jednej osoby to 410 zł netto+ 23% VAT = 504,30 
(w cenie materiały, przerwy kawowe, lunch po zakończeniu spotkania) 

 
Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. 

 

CENY UCZESTNICTWA W SPOTKANIU NIE OBEJMUJĄ KOSZTÓW  
EWENTUALNEGO NOCLEGU! 

 
Za uczestnictwo w spotkaniu zostanie Państwu wystawiona faktura Vat. W razie anulowania 

zgłoszenia najpóźniej w dniu 13.05.2019 r. nie zostaną Państwo obciążeni żadnymi kosztami 

z tego tytułu, jednakże w razie późniejszego anulowania zgłoszenia (jak również absencji na 

spotkaniu mimo braku anulowania zgłoszenia) zostaną Państwo obciążeni pełnym kosztem 

uczestnictwa w wysokości 410 zł. netto.  

 

Prosimy o nadsyłanie pytań i zagadnień związanych z tematyką spotkania, 

e-mailem: l.ciszewski@jerzmanowski.pl 

 
 

Kontakt w sprawach dotyczących spotkania: 

 
- sprawy organizacyjne:  tel.: 61 852 12 78 

- sprawy merytoryczne: mec. Łukasz Ciszewski tel.: 507 029 580 
 
 

 
Serdecznie zapraszamy 

 
Zygmunt Jerzmanowski      Tomasz Wachowiak 
 

PRZEZ PRAKTYKĘ DO PERFEKCJI 
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