Zagadnienia okołotaryfowe, czyli nie tylko kalkulacja niezbędnych przychodów
Terminy webinariów
17 maja, godz. 10.00 - 15.00

Tematyka
Szkolenie obejmuje tematykę związaną z taryfami za wodę i ścieki. Może być ono traktowane zarówno
jako wprowadzenie do całego procesu zatwierdzania taryf dla osób, które po raz pierwszy stoją przed
takim wyzwaniem, jak i poszerzenie swojej wiedzy przez osoby mające już doświadczenie w tym zakresie.
Prezentowane zagadnienia najczęściej nie pojawiają się na tzw. szkoleniach taryfowych, jednak
posiadanie wiedzy na ich temat z całą pewnością pozwala lepiej zrozumieć całą procedurę związaną
z opracowaniem i składaniem wniosku taryfowego.
Spotkanie okołotaryfowe nie dotyczy opracowywania i składania wniosków, z uwagi na to, że te kwestie
poruszamy podczas cyklu szkoleń, równolegle organizowanych przez Izbę Gospodarczą „Wodociągi
Polskie”, na które również zapraszamy w miesiącach lutym i marcu.
Program
1. Opłaty za usługi wodne
2. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
3. Inwestycje modernizacyjno-rozwojowe, ochrony środowiska i korzystania z usług wodnych
4. Zysk niepodzielony
5. Subsydiowanie skrośne
6. Opłata abonamentowa
Prowadzący
Marcin Błędzki - Główny specjalista ds. ekonomicznych Izby Gospodarczej "Wodociągi
Polskie"
Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu; Główny Specjalista ds. Ekonomicznych w Izbie Gospodarczej „Wodociągi
Polskie”; wykładowca; specjalizuje się w problematyce dotyczącej sporządzania wniosków
taryfowych dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Kontakt z organizatorem
Iwona Włodarek tel. 52 376 89 28, 517 013 732, email: webinaria@igwp.org.pl
Nadsyłanie zgłoszeń:
Do pół godziny przed wydarzeniem, poprzez stronę: www.webinaria.igwp.org.pl
Cena:
(obejmuje: udział w szkoleniu online, kontakt z prowadzącymi na żywo za pomocą dostępnego chatu,
materiały szkoleniowe)
250 zł netto od osoby - członkowie IGWP
300 zł netto od osoby - pozostali uczestnicy
Wymagania sprzętowe:
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie - komputer
stacjonarny lub urządzenie mobilne ze standardowym oprogramowaniem oraz dostępem do internetu.
Formularz zgłoszeniowy dostępny online: www.webinarium.igwp.org.pl

