Enterprise Europe Network
przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie
oraz Kancelaria Polowiec i Wspólnicy Sp. j.
zapraszają do udziału w szkoleniu pt.:

„Rewolucja w prawie wodnym:
obowiązki przedsiębiorców wynikające
z uchwalonej w dniu 18 lipca 2017 r.
nowej ustawy – Prawo wodne”
Szkolenie skierowane jest do przedsiębiorców mających obowiązek stosowania ustawy Prawo wodne, jak również
pozostałych, zainteresowanych tą tematyką.
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z proponowanymi zmianami w zakresie prawa wodnego, a co za tym
idzie możliwość odpowiedniego przygotowania się do tych zmian.

Szkolenie odbędzie się w dniu 6 grudnia 2017 roku, o godz. 9.00, w siedzibie IPH w Krakowie,
przy ul. Floriańskiej 3, II p.
Program szkolenia:
8:50 – 9.00 Rejestracja uczestników
9:00 – 9:10 Prezentacja oferty Ośrodka Enterprise Europe Network przy IPH w Krakowie
9:10 - 10:40 Część I – Zmiany organizacyjne i strukturalne
1. Systematyka projektu ustawy – co się zmieni?
2. Organy właściwe w sprawach gospodarowania wodami:
● minister właściwy do spraw gospodarki wodnej;
● Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;
● dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie;
● dyrektor zarządu zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;
● kierownik nadzoru wodnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;
● dyrektor urzędu morskiego;
● wojewoda;
● starosta;
● wójt, burmistrz lub prezydent miasta.
3. Przejęcie kompetencji i uprawnień przez Wody Polskie od dotychczasowych organów
(Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, Marszałek Województwa, Starosta).
4. Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa.
10:40 -10:55 Przerwa kawowa
10:55 – 12:25 Część II – Najważniejsze zmiany
1. Nowe definicje.
2. Korzystanie z wód, powszechne, zwykłe, szczególne.
3. Usługi wodne.
4. Ochrona wód.
5. Budownictwo wodne i melioracje wodne.
6. Uzgodnienia planistyczne realizowane przez Wody Polskie.
7. Roboty na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią.
8. Planowanie w gospodarowaniu wodami.
9. System informacyjny gospodarowania wodami, kontrola gospodarowania
wodami i monitoring wód.
12:25 – 12:40 Przerwa kawowa
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12:40 – 13:25 Część III – Opłaty
1. Finansowanie usług wodnych.
2. System opłat.
3. Przykładowe opłaty.
4. Zwolnienia z opłat.
13:25 – 14:10 Część IV – Zgody wodnoprawne – główne założenia
1. Obowiązek uzyskania zgody wodnoprawnej.
2. Organy uprawnione do wydania zgody wodnoprawnej.
3. Opłaty.
14:10 – 14:40 Lunch
14:40 – 15.10 Część V – Spółki wodne i związki wałowe – główne założenia
1. Definicja.
2. Procedura założenia spółki wodnoprawnej i związku wałowego.
15:10 - 15:30 Część VI – Odpowiedzialność odszkodowawcza i przepisy karne
15:30 – 15:45 Sesja pytań, zakończenie szkolenia
Prowadzący:
Marcin Jamrozik - radca prawny, wspólnik w Kancelarii Polowiec i Wspólnicy sp. j., członek komisji legislacyjnej
Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa z doświadczeniem w dziedzinie prawa administracyjnego,
budowlanego, prawa ochrony środowiska i prawa wodnego. Ekspert w procesach inwestycyjnych, budowlanych
oraz z zakresu ochrony środowiska i prawa wodnego. Doradca wielu inwestycji budowlanych związanych
z przemysłem (min: chemicznym, energetycznym). Posiada doświadczenie w przygotowaniu analiz ryzyka
związanego z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, procesami budowlanymi, zagrożeniami
związanymi z ochroną środowiska (np. emisje, zanieczyszczenie środowiska), ochroną przeciwpożarową,
odstępstwami od warunków technicznych. Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych
i administracyjnych w tym między innymi przed organami administracyjnymi, organami nadzoru budowlanego,
organami ochrony środowiska, dozorem technicznym, sądami administracyjnymi.
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FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE
Temat: „Rewolucja w prawie wodnym: obowiązki przedsiębiorców wynikające z uchwalonej
w dniu 18 lipca 2017 r. nowej ustawy – Prawo wodne”
miejsce: Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie, ul. Floriańska 3, sala II p.
termin: 6 grudnia 2017 roku, godz. 9.00
Proszę wypełnić czytelnie i przesłać na adres IPH w Krakowie: 31-019 Kraków, ul. Floriańska 3,
tel.: 428-92-50, e-mail: mrak@iph.krakow.pl

Informacje o uczestniku szkolenia:
imię.............................................................. nazwisko..............................................................................
stanowisko............................................................................. telefon........................................................
e-mail............................................................................... www.................................................................

Firma:
pełna nazwa firmy.......................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
ulica.............................................................................................................................................................
kod pocztowy, miejscowość.....................................................................................................................
telefon............................................................................, fax......................................................................

wielkość firmy (proszę zaznaczyć właściwą używając symbolu „x”)
mikro 
mała 
średnia 
duża 
inne niż przedsiębiorstwo 

WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU :
• Termin przyjmowania zgłoszeń – do wyczerpania miejsc
• Uwaga: ilość miejsc ograniczona !!!
• Udział jest bezpłatny

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie korespondencji drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą
z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144 poz.1204, z późn. zm.).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym przez IPH, zgodnie z ustawą
z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883, z późn. zm.).

…..…...................
Data
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