
Szanowni PańStwo,

Zapraszam Państwa do udziału w III 
edycji konferencji poświęconej omówie-
niu najważniejszych umów zawieranych  
w sektorze elektroenergetycznym.

Szczegółowo omówiona zostanie pro-
blematyka następujących umów: 

•	 Umowa	o	przyłączenie	do	sieci	
	 elektroenergetycznej;

•	 Umowa	o	świadczenie	usług	
	 dystrybucji	energii	elektrycznej;

•	 Umowa	o	świadczenie	usług	
	 przesyłania	energii	elektrycznej;

•	 Umowa	sprzedaży	energii	
	 elektrycznej	oraz	procedura	zmiany	
	 sprzedawcy;

•	 Umowa	kompleksowa	dostarczania	
	 energii	elektrycznej;

•	 Umowa	o	bilansowanie	handlowe.

Eksperci omówią warunki poprawnego 
zawarcia umowy, obowiązki stron umo-
wy, konsekwencje odmowy zawarcia 
umowy, skutki prawne niedopełnienia 

obowiązków wynikających z umowy oraz 
uwarunkowania rozwiązania umowy. 

Przedstawiony zostanie również prze-
gląd decyzji Prezesa URE oraz orzecz-
nictwo sądowe dotyczące sporów na  
gruncie stosowania poszczególnych 
umów.

Omówiona zostanie również problema-
tyka wstrzymania dostaw energii elek-
trycznej, rozwiązania umowy z klientem 
zalegającym z płatnościami, procedur 
reklamacyjnych i rozstrzygania sporów 
przez Prezesa URE.

Prelekcje wygłoszą i odpowiedzą na 
Państwa pytania prawnicy z renomowa-
nych polskich i zagranicznych kancelarii 
prawnych:

•	 Domański,	Zakrzewski,	Palinka	Sp.k.
•	 Sołtysiński,	Kawecki,	Szlęzak	Sp.k.
•	 White&Case	Sp.k.
•	 Spaczyński,	Szczepaniak	i	Wsp.	Sp.k.

Zapraszam serdecznie do udziału 
w konferencji.

Michał Putkiewicz
Prezes Zarządu 
Adventure Consulting Sp. z o.o.

Wszelkie dodatkowe informacje uzyskają Państwo pod nr tel: (22) 894 40 23 lub e-mail: 
adventure@adventure.pl • Organizatorem konferencji jest Dział Konferencji Adventure
Consulting Sp. z o.o., 02-815 Warszawa, ul. Żołny 49 A, tel: (22) 894 40 23, fax: (22) 894 40 24, 
www.adventure.pl • Adventure Consulting Sp. z o.o. wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców 
przez Sąd Rejonowy dla M.St.Warszawy, XX Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000222426.

REGUlAMIn UDZIAłU W KOnFEREnCJI: 

 

1. Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie formularza zgłoszeniowego na numer faksu: (22) 894 40 24 oraz dokonanie 

 płatności za udział w konferencji na konto organizatora do dnia 16 maja 2011	roku.

2. W przypadku nie przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa z powodu wyczerpania miejsc cała kwota wpłacona na konto organizatorów 

 zostanie zwrócona w ciągu 7 dni.

3. Wycofanie zgłoszenia jest możliwe w formie pisemnej do dnia 16 maja 2011 roku. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa 

 po tym terminie organizator nie zwraca wpłaconej kwoty. 

4. nieodwołanie uczestnictwa w powyższym terminie i nieobecność na konferencji powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

5. W przypadku odwołania konferencji z winy organizatora, Zgłaszającemu się zostanie zwrócona pełna kwota.

6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany kolejności, zakresu przedmiotowego oraz osoby prowadzącej 

 poszczególne prelekcje.

7. Koszt udziału obejmuje uczestnictwo w konferencji, dokumentację konferencyjną, przerwy na kawę oraz lunch.
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Mec.	Przemysław	Kałek – radca prawny, kierują-
cy Działem Energetycznym w kancelarii Sołtysiń-
ski, Kawecki, Szlęzak Sp.k. Wcześniej przez kilka 
lat dyrektor departamentu prawnego Grupy RWE 
w Polsce. Posiada ponad 10-letnie doświadcze-
nie we współpracy z przedsiębiorstwami ener-
getycznymi. Uczestniczył w szeregu postępowań 
dotyczących uzyskiwania koncesji, zatwierdzania 
taryf, warunków dostępu do sieci, w tym przed 
Sądem najwyższym w precedensowych sprawach 
dotyczących prawa do korzystania z nieruchomo-
ści zajętych pod infrastrukturę energetyczną.
Mec.	Katarzyna	Radzewicz – radca prawny, se-
nior associate w kancelarii prawnej Domański, 
Zakrzewski, Palinka Sp.k. Specjalizuje się w pra-
wie energetycznym i prawie zamówień publicz-
nych, doradza także w branżowych  transakcjach 
M&A oraz sektorowych procesach restruktury-
zacyjnych i prywatyzacyjnych. W dotychczaso-
wej, ponad 10-letniej praktyce zdobyła bogate 
doświadczenia w projektach realizowanych dla 
podmiotów z branży gazowej,  energetycznej i ciep- 
łowniczej i paliwowej.
Mec.	Maciej	Kruś	– radca prawny, senior associa-
te  w kancelarii prawnej Spaczyński, Szczepaniak 
i Wsp. Sp.k. Specjalizuje się w prawie energe-
tycznym oraz obsłudze prawnej nieruchomości  
i inwestycji infrastrukturalnych.
Mec.	Agata	Bator – senior associate w kancela-
rii prawnej Domański, Zakrzewski, Palinka Sp.k  
Specjalizuje się w prawie energetycznym i pra-
wie pracy. Zajmuje się bieżącym doradztwem dla 
przedsiębiorstw energetycznych.
Dr	Grzegorz	Wąsiewski – radca prawny w kance-
larii White&Case. Specjalizuje się w prawie ener-
getycznym.Uczestniczył w prywatyzacji sektora 
energetycznego oraz doradzał m.in. w kwestiach 
prawnych związanych z infrastrukturą systemu 
przesyłowego.
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FORMULARZ ZGłOSZENIOWY
prosimy o przesłanie faksem pod nr (22) 894 40 24 

ZGłASZAM UDZIAł W KOnFEREnCJI „UMOWY W EnERGETYCE” ODBYWAJĄCEJ SIĘ W DnIU 19 MAJA 2011 nASTĘPUJĄCYCH OSÓB:
 
1.  .........................................   .................................................   ...............................................   ..........................................................   ............................
     imię                                  nazwisko                                        stanowisko                                  kontakt e-mail                                        kontakt tel/fax

2.  .........................................   .................................................   ...............................................   ..........................................................   ............................
     imię                                  nazwisko                                        stanowisko                                  kontakt e-mail                                        kontakt tel/fax

3.  .........................................   .................................................   ...............................................   ..........................................................   ............................
     imię                                  nazwisko                                        stanowisko                                  kontakt e-mail                                        kontakt tel/fax

Koszt udziału w konferencji wynosi:	1490,00	Pln + 23 % VAT/OSOBA. Obejmuje on udział w konferencji, drukowaną  dokumentację, przerwy na 
kawę oraz lunch. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie formularza zgłoszeniowego faksem i dokonanie wpłaty za udział w konferencji do dnia  

16	maja	2011.
  

Należność	prosimy	o	przekazanie	na	nr	konta:	Adventure	Consulting	Sp.	z	o.o.	Volkswagen	Bank	Polska	22213000042001031274380001

Oświadczamy, że nasza firma jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada nr nIP............................... Upoważniamy firmę 
Adventure Consulting Sp. z o.o. do wystawienia faktury Vat  bez podpisu odbiorcy. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z regulaminem udziału 
w konferencji, akceptujemy zasady udziału w konferencji i zobowiązujemy się do uregulowania płatności. Wyrażamy zgodę na umieszczenie 
naszych danych osobowych w bazie adresowej Adventure Consulting Sp. z o.o. i otrzymywanie informacji o organizowanych imprezach. 

data: ..........................................................           pieczęć firmowa: .....................................................           podpis: .........................................................

P R O G R A M :

pantone 547 pantone 1235

  9.45–10.00: rejestracja uczestników i kawa powitalna
          10.00: otwarcie konferencji
MODEL RYNKU ENERGII ELEKtRYcZNEj  W POLScE. WPROWADZENIE.
10.00–10.30: HURtoWy	i	DetAliCZNy	RyNeK	eNeRGii	
	 	 eleKtRyCZNej	W	PolSCe.	ZMiANy	W	StRUKtURZe	
	 	 RyNKU	Po	WPRoWADZeNiU	oBliGA	GiełDoWeGo	
	 	 i	PUBliCZNeGo.
> mec. Katarzyna Radzewicz, kancelaria prawna Domański, Zakrzewski,  
 Palinka Sp.k.
UMOWA O PRZYłĄcZENIE DO SIEcI ENERGEtYcZNEj.  
PLANOWANIE INWEStYcjI I KOSZtY PRZYłĄcZENIA.
10.30–11.15: UMoWA	o	PRZyłąCZeNie	Do	SieCi	
	 	 eleKtRoeNeRGetyCZNej.
>  mec. Przemysław Kałek, kancelaria Sołtysiński, Kawecki, Szlęzak Sp.k.
• Kiedy jest zawierana, strony umowy, przedmiot umowy • Aspekty prawne 
planowania inwestycji • Problemy prawne związane z przedstawieniem wy-
maganego tytułu prawnego do obiektu i nieruchomości, po których będzie 
prowadzone przyłącze • Problematyka rozliczania kosztów przyłączenia 
• Przegląd decyzji URE oraz orzecznictwa sądów.
UMOWA O ŚWIADcZENIE USłUG DYStRYBUcjI ENERGII 
ELEKtRYcZNEj I RELAcjE UMOWNE OSD-SPRZEDAWcA-ODBIORcA.
11.15–12.00: UMoWA	o	śWiADCZeNie	USłUG	DyStRyBUCji	
	 	 eNeRGii	eleKtRyCZNej.
>  mec. Przemysław Kałek, kancelaria Sołtysiński, Kawecki, Szlęzak Sp.k.
• Kiedy jest zawierana, strony umowy, przedmiot umowy • Obowiązki 
i prawa OSD • Obowiązki i prawa użytkownika systemu/odbiorcy • Wzorzec 
Generalnej Umowy Dystrybucyjnej (GUD) • Rola i charakter prawny IRiESD 
OSD • Sprzedawca rezerwowy/awaryjny • Bilansowanie • Umowa komplek-
sowa • Umowa o bilansowanie handlowe • Główne problemy i spory prawne 
na gruncie umowy dystrybucyjnej.
12.00–12.15: przerwa na kawę
UMOWA O ŚWIADcZENIE USłUG PRZESYłANIA ENERGII 
ELEKtRYcZNEj.
12.15–12.50: UMoWA	o	śWiADCZeNie	USłUG	PRZeSyłANiA	
	 	 eNeRGii	eleKtRyCZNej.
> mec. Maciej Kruś, kancelaria prawna Spaczyński, Szczepaniak 
 i Wspólnicy Sp.k.

• Kiedy jest zawierana, strony umowy, przedmiot umowy • Obowiązki 
i prawa OSP oraz odbiorcy • Rola i charakter prawny IRiESP OSP 
• Dostęp do sieci przesyłowych dla nowych mocy wytwórczych.
UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKtRYcZNEj I ZMIANA SPRZEDAWcY.
12.50–13.30: UMoWA	SPRZeDAży	eNeRGii	eleKtRyCZNej.
> mec. Grzegorz Wąsiewski, kancelaria prawna White&Case
• Kiedy jest zawierana, strony umowy, przedmiot umowy • Obowiąz-
ki i prawa sprzedawcy i odbiorcy • Sprzedawca rezerwowy i awaryjny 
• Zmiana cen a możliwość wypowiedzenie umowy.
13.30–14.15: lunch 
14.15–15.00: ZMiANA	SPRZeDAWCy	Z	PeRSPeKtyWy	oPeRAtoRA	
	 	 SySteMU	DyStRyBUCji	i	SPRZeDAWCy.
> przedstawiciel renomowanej kancelarii prawnej
• Relacje umowne pomiędzy OSD, sprzedawcą i odbiorcą a proces zmiany 
sprzedawcy • Obowiązki odbiorcy wobec OSD związane ze zmianą sprzedaw-
cy • Obowiązki dotychczasowego i nowego sprzedawcy wobec OSD • Obo-
wiązki OSD wobec odbiorcy i sprzedawcy • Główne problemy prawne i ryzyka 
sprzedawcy i OSD.
UMOWA KOMPLEKSOWA DOStARcZANIA ENERGII ELEKtRYcZNEj.
15.00–15.45: UMoWA	KoMPleKSoWA	DoStARCZANiA	eNeRGii	
	 	 eleKtRyCZNej.
> mec. Agata Bator, kancelaria prawna Domański, Zakrzewski, Palinka Sp.k.
SPORY, WYłĄcZENIA I WINDYKAcjA.
15.45-16.30: SPoRy	PoMięDZy	PRZeDSięBioRStWAMi	
	 	 eNeRGetyCZNyMi	A	oDBioRCAMi.	RoZStRZyGANie,	
																											 WyłąCZeNiA	i	WiNDyKACjA.
> mec. Grzegorz Wąsiewski, kancelaria prawna White&Case
• Główne problemy prawne w relacji zakład energetyczny-odbiorca • Pro-
cedury rozstrzygania sporów i rola Prezesa URE • Uwarunkowania prawne 
wstrzymania dostarczania energii • Windykacja zobowiązań z tytułu dostar-
czonej energii elektrycznej.
16.30-16.45: podsumowanie i zakończenie konferencji.

Szczegółowe informacje o konferencji na stronie
 www.adventure.pl
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