
 
 

 

EkoDialog zaprasza na szkolenie: 

„Przepisy ustawy PRAWO WODNE z dnia 20 lipca 2017 r. 

z uwzględnieniem wprowadzonych zmian” 

 

Warszawa, 11 grudnia 2019 r.  

Zgłaszający: 

Imię …………………………………………………………………………………………….. 

Nazwisko……………………………………………………………………………………....... 

Stanowisko……………………………………………………………………………………… 

E-mail…………………………………………………………………………………………… 

Fax………………………………………………………………………………………………. 

Nazwa firmy…………………………………………………………………….......................... 

…………………………………………………………………………………………………... 

NIP…………………………………………………………………………………………….... 

Adres firmy………………………………………………………………………………........... 

…………………………………………………………………………………………………... 

Telefon kontaktowy.……………………………………………………………………………. 

Liczba uczestników przez Państwa zgłoszonych:………………………………………………. 

Imię i nazwisko…………………………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko…………………………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko…………………………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko…………………………………………………………………………………. 

  

❑❑  OOśśwwiiaaddcczzaamm  iiżż  wwww..  sszzkkoolleenniiee  bbęęddzziiee  ffiinnaannssoowwaannee  ww  ccaałłoośśccii  bbąąddźź  mmiinniimmuumm  ww  7700%%  zzee  śśrrooddkkóóww  

ppuubblliicczznnyycchh  ww  rroozzuummiieenniiuu  uussttaawwyy  oo  ffiinnaannssaacchh  ppuubblliicczznnyycchh..  WW  zzwwiiąązzkkuu  zz  ttyymm  mmoożżnnaa  zzaassttoossoowwaaćć  ssttaawwkkęę  

zzwwoollnniioonnaa  VVAATT  zzggooddnniiee  zz  aarrtt..  4433  uusstt..11  ppkktt..  2299  uussttaawwyy  oo  ppooddaattkkuu  oodd  ttoowwaarróóww  ii  uussłłuugg  zz  ddnniiaa  1111  mmaarrccaa  22000044  zz  

ppóóźźnniieejjsszzyymmii  zzmmiiaannaammii..  



 
 

Formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać na adres e-mail: 

szkolenia@ekodialog.pl  lub faksem na numer: 0 22 257 88 19 

 

LOKALIZACJA: Warszawa, Centrum Konferencyjne Golden Floor, budynek  

   Millennium Plaza, al. Jerozolimskie 123A, samo centrum miasta  

   (Rondo Zawiszy), ok. 600 metrów od Dworca Centralnego. Numer sali 

   prześlemy na kilka dni przed szkoleniem. 

 

TERMIN:  11 grudnia 2019 r., zajęcia odbywają się w godzinach 10.00 - 16.00 

 

KOSZT:  550 PLN netto (+ 23% VAT) za osobę 

 

Szkolenie ma charakter usługi kształcenia zawodowego. 

Dla instytucji zaświadczających, że szkolenie finansowane jest ze środków publicznych 

(w całości bądź minimum w 70%) zastosujemy stawkę VAT zw. 

 

Fakturę VAT otrzymacie Państwo na szkoleniu, lub pocztą na podany w formularzu 

adres. 

 

Wpłaty prosimy kierować na konto: 

 

EkoDialog Maciej Mikulski 

ul. Stępińska 48/58 lok. 4 

00-739 Warszawa 

 

ING Bank Śląski:  05 1050 1025 1000 0090 9557 2435 

 

W tytule przelewu prosimy o wpisanie nazwy szkolenia oraz nazwiska uczestnika(ów). 

 

Prosimy pamiętać o podaniu następujących danych: Nazwa i Adres Firmy oraz NIP,  

w celu otrzymania właściwej faktury. 

 

Przesłanie wypełnionego formularza jest równoznaczne z przyjęciem zobowiązania 

płatności. Rezygnacja ze szkolenia jest możliwa najpóźniej na 3 dni robocze przed datą 

rozpoczęcia szkolenia. W przypadku powiadomienia na mniej niż 3 dni robocze, 

Zleceniodawca ponosi pełne koszty szkolenia. 

 

 

 

mailto:szkolenia@ekodialog.pl


 
 

 

□  Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem* organizacji szkoleń EkoDialog Maciej 

Mikulski i akceptuję treści w nim zawarte oraz zobowiązuję się do jego przestrzegania. 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami zgłoszenia* i akceptuję treści w nich 

zawarte.  

 

Oświadczam, że wszystkie osoby, których dane osobowe zostały podane w tym formularzu 

(uczestnicy szkolenia, osoby kontaktowe) wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych przez EkoDialog Maciej Mikulski w związku ze zgłoszeniem na szkolenie.  

 
*Regulamin oraz warunki zgłoszenia dostępne są na stronie www.ekodialog.pl 



 
 

EkoDialog zaprasza na szkolenie: 

„Przepisy ustawy PRAWO WODNE z dnia 20 lipca 2017 r. 

z uwzględnieniem wprowadzonych zmian” 

Warszawa, 11 grudnia 2019r.  

 PROGRAM SZKOLENIA: 

 

1. Zasady ogólne nowej ustawy:  

a. regulacje ogólne, 

b. wybrane wyrażenia ustawowe, 

c. podział wód oraz jednolite części wód,  

2. Korzystanie z wód:  

a. rodzaje korzystania z wód, 

b. szczególne korzystanie z wód, 

c. usługi wodne, 

3. Ochrona wód:  

a. wyrywkowo cele ochrony wód i  cele środowiskowe, 

b. wyrywkowo zasady ochrony wód, 

c. ochrona ujęć wody oraz zbiorników wód śródlądowych, 

4. Zarządzanie ryzykiem powodziowym:  

a. zadania związane z planowaniem przestrzennym, 

b. zmiany w realizacji ochrony przeciwpowodziowej, 

5. Budownictwo wodne i melioracje: 

a. jakie urządzenia i budowle są urządzeniami wodnymi, 

b. legalizacja lub likwidacja urządzeń wykonanych bez pozwolenia 

wodnoprawnego, 

6. Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa: 



 
a. opłaty za usługi wodne: stała, zmienna, podwyższona, 

b. podstawowe zasady obliczania opłat, 

c. inne opłaty i należności, 

7.  Zgoda wodnoprawna:  

a. organy właściwe w sprawach zgód wodnoprawnych; 

b. rodzaje zgód wodnoprawnych; 

c. pozwolenia wodnoprawne: podstawowe zasady, 
dokumenty niezbędne do wydania pozwolenia wodnoprawnego, 
obowiązki jakie muszą być nałożone w pozwoleniu wodnoprawnym, 
strony w postępowaniu wodnoprawnym, 
ustalenie kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego,  
możliwość i warunki zmiany pozwolenia,  
przypadki w których można cofnąć pozwolenie wodnoprawne,  
stwierdzanie wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego, 

d. przyrzeczenie wodnoprawne; 

e. zgłoszenia wodnoprawne: wymagane dokumenty, 
terminy, wniesienie sprzeciwu, 
możliwość ustalenia wymagań w zakresie gospodarowania wodami; 

f. oceny wodnoprawne;    

8. Dyskusja i pytania. 

 

 

 WYKŁADOWCA:  Lucyna Osuch-Chacińska 

 

inżynier, absolwentka Wydziału Budownictwa Wodnego Politechniki Warszawskiej. 

Specjalista w zakresie orzecznictwa administracyjnego w dziedzinie gospodarki wodnej. 

Współautor Prawa wodnego i przepisów wykonawczych, jak również opracowująca 

interpretacje tej ustawy. Autorka artykułów z dziedziny gospodarki wodnej i Prawa 

wodnego w szeregu specjalistycznych periodykach. Wieloletni pracownik naczelnych 

organów administracji w gospodarce wodnej (aktualnie Krajowego Zarządu Gospodarki 

Wodnej PGW Wody Polskie). Prowadząca szkolenia z zakresu Prawa wodnego dla 

pracowników administracji, a także zajęcia dla studentów PW, PŚ i UŚ. 

  



 

LOKALIZACJA: Warszawa, Centrum Konferencyjne Golden Floor, budynek  

   Millennium Plaza, al. Jerozolimskie 123A, samo centrum miasta  

   (Rondo Zawiszy), ok. 600 metrów od Dworca Centralnego. Numer sali 

   prześlemy na kilka dni przed szkoleniem. 

 

TERMIN:  11 grudnia 2019 r., zajęcia odbywają się w godzinach 10.00 - 16.00 

    

KOSZT:  550 PLN netto (+ 23% VAT) za osobę 

 

Szkolenie ma charakter usługi kształcenia zawodowego. 

Dla instytucji zaświadczających, że szkolenie finansowane jest ze środków publicznych 

(w całości bądź minimum w 70%) zastosujemy stawkę VAT zw. 

 

W CENĘ SZKOLENIA WLICZONE SĄ: 

• Wykład, 

• Materiały szkoleniowe, 

• Obiad, 

• Serwis kawowy, 

• Zaświadczenia uczestnictwa. 

 

KONTAKT: 

 

szkolenia@ekodialog.pl 

tel. 793 187 724 

 www.ekodialog.pl 
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