
Szanowni PańStwo,

w 2011 roku sektor energetyczny czeka rewolucja regulacyjna. 
Już na początku nowego roku zapraszamy Państwa do udziału 
w konferencji, w trakcie której renomowani prawnicy energe-
tyczni, uczestniczący w pracach nad nowymi ustawami, omó-
wią najważniejsze zmiany regulacyjne, jakie czekają Państwa 
przedsiębiorstwa w 2011 roku. 

Udział w konferencji umożliwi Państwu wcześniejsze przygoto-
wanie Państwa firm do działania w nowych warunkach praw-
nych.

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO ENERGETYCZNE.
w tym roku czeka nas duża nowelizacja ustawy Prawo Energe-
tyczne dostosowująca krajowe przepisy do iii Pakietu Liberaliza-
cyjnego U.E. nasi eksperci przedstawią Państwu przewidywany 
zakres zmian i założenia projektów, nad którymi pracuje Mini-
sterstwo Gospodarki.

REWOLUCJA W ZIELONYCH CERTYFIKATACH.
Rząd przygotowuje nową ustawę o odnawialnych źródłach ener-
gii, która zmieni dotychczasowe zasady wspierania oŹE. nowe 
zasady wsparcia energii z oŹE będą uzależnione od wielu no-
wych czynników i zróżnicowane w zależności od rodzaju no-
śnika energii, zainstalowanej mocy czy daty rozpoczęcia pracy 
urządzenia. Dyskutować będziemy czy  nowe regulacje obejmą 
również inwestycje zrealizowane lub rozpoczęte i czy chroniona 
będzie zasada praw nabytych.

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I BIAŁE CERTYFIKATY.
w parlamencie trwają prace nad ostatecznym kształtem ustawy 
o efektywności energetycznej. na przedsiębiorstwa energetycz-

ne nałożone zostaną nowe obowiązki związane z oszczędnością 
energii. Dyskutować będziemy jak działać będzie nowy system, 
jak będzie można obracać białymi certyfikatami i czy będzie 
można je łączyć z innymi kolorami certyfikatów.

HANDEL UPRAWNIENIAMI DO EMISJI.
trwają prace nad nową ustawą o wspólnotowym systemie 
handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, która 
zastąpi dotychczas obowiązujące przepisy. zmianom ulegnie 
cały system handlu uprawnieniami do emisji, w tym procedura 
uchwalania KPRU, zasady obrotu uprawnieniami (wprowadze-
nie aukcji), reguły monitorowania i rozliczania emisji.

SPEC-USTAWA O KORYTARZACH PRZESYŁOWYCH.
nowe przepisy mają ułatwić budowę infrastruktury przesyło-
wej. Służebność przesyłu będzie mogła powstawać na podsta-
wie decyzji administracyjnej, a nie umowy cywilnej, jak dotąd.
omówimy nowe procedury, zasady ustanawiania służebności 
przesyłu na wielu nieruchomościach, zasady przyznawania od-
szkodowań i kwestie nowego statusu urządzeń zlokalizowanych 
na cudzych gruntach.

OCHRONA ODBIORCÓW WRAŻLIWYCH.
nowa ustawa przewiduje wprowadzenie systemu bonifikat na 
zakup energii elektrycznej dla odbiorców w trudnej sytuacji ma-
terialnej. omówimy w jaki sposób będzie działał nowy system, 
kto będzie uprawniony do bonifikaty i w jaki sposób i od kogo 
sprzedawca energii będzie otrzymywał rekompensatę.

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 10 stycznia 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 10 stycznia 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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FORMULARZ ZGłOSZENIOWY
prosimy o przesłanie faksem pod nr (022) 894 40 24 

zGłaSzaM UDział w KonFEREnCJi „zMianY w EnERGEtYCE 2011” oDBYwaJĄCEJ SiĘ w DniU 12 StYCznia 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: 1250,00 PLn + 22 % 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  

10 stycznia 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 :
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  9.45–10.00: rejestracja uczestników i kawa powitalna
10.00–10.10: otwarcie konferencji
TRZECI PAKIET LIBERALIZACYJNY U.E. A USTAWA PRAWO 
ENERGETYCZNE.
10.10–11.00: TRZECI PAKIET LIBERALIZACYJNY U.E. A USTAWA 
  PRAWO ENERGETYCZNE. ZAKRES I HARMONOGRAM 
  WDROŻENIA NOWYCH DYREKTYW DO PRAWA 
  KRAJOWEGO. KONIECZNOŚĆ NOWELIZACJI USTAWY 
  PRAWO ENERGETYCZNE.
> mec. Katarzyna Radzewicz, kancelaria prawna domański, 
zakrzewski, Palinka Sp.k. • Radca prawny, senior associate w kan-
celarii prawnej Domański, zakrzewski, Palinka Sp.k. Specjalizuje się  
w prawie energetycznym i prawie zamówień publicznych. Uczestniczyła 
w procesach konsolidacyjnych i prywatyzacyjnych oraz zajmuje się bie-
żącym doradztwem prawnym dla przedsiębiorstw energetycznych.
ZMIANY W SYSTEMIE WSPIERANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEł 
ENERGII.
11.00–11.45: REWOLUCJA W ZIELONYCH CERTYFIKATACH. 
  PROJEKTOWANE ZMIANY W USTAWIE O OZE 
  A DYREKTYWA 2009/28/WE.
> dr Bartłomiej NowaK, kancelaria prawna domański, zakrzewski, 
Palinka Sp.k. • Doktor nauk prawnych, counsel w kancelarii Domański, 
zakrzewski, Palinka Sp.k. Specjalizuje się w zakresie prawa energetycz-
nego, prawa konkurencji i prawa gospodarczego. Były doradca Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki, autor licznych publikacji i monografii po-
święconych rynkowi energetycznemu.
11.45–12.00: przerwa na kawę
BIAłE CERTYFIKATY I EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA.
12.00–12.45: EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA. 
  USTAWA I BIAŁE CERTYFIKATY.
> dr Grzegorz wąSiewSKi • doktor nauk prawnych, radca prawny 
w kancelarii white&case, specjalizuje się w Prawie energetycznym.

HANDEL UPRAWNIENIAMI DO EMISJI. NOWE REGULACJE PRAWNE.
12.45–13.30: HANDEL UPRAWNIENIAMI DO EMISJI CO2 
  – NOWE OTOCZENIE PRAWNE.
> mec. agata BatoR, kancelaria prawna domański, zakrzewski, 
Palinka Sp.k. • Senior associate w kancelarii prawnej Domański, za-
krzewski, Palinka Sp.k  Specjalizuje się w prawie energetycznym  
i w prawie pracy.
13.30–14.30: lunch 
NOWE REGULACJE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ INFRASTRUKTURY 
ENERGETYCZNEJ.
14.30–15.15: SPEC-USTAWA O KORYTARZACH PRZESYŁOWYCH 
  A OBECNE UREGULOWANIA W ZAKRESIE   
  SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU.
> mec. Przemysław KałeK, kancelaria prawna Sołtysiński, Kawecki, 
Szlęzak Sp.k. • Radca prawny, kierujący Działem Energetycznym 
w kancelarii Sołtysiński, Kawecki, Szlęzak Sp.k. wcześniej przez kilka 
lat senior manager w Dziale Prawnym RwE Polska S.a., gdzie kierował 
obsługą prawną spółek z grupy RwE w Polsce. wcześniej prawnik ener-
getyczny w kancelarii white&Case.
SYSTEM WSPARCIA ODBIORCÓW WRAŻLIWYCH. NOWE OBOWIĄZKI 
DLA SPRZEDAWCÓW ENERGII.
15.15-16.00: USTAWA O ODBIORCACH WRAŻLIWYCH. JAK BęDZIE 
  DZIAŁAŁ SYSTEM BONIFIKAT DLA ODBIORCÓW 
  ENERGII I REKOMPENSAT DLA SPRZEDAWCÓW 
  ENERGII.
> mec. Przemysław KałeK, kancelaria prawna Sołtysiński, Kawecki, 
Szlęzak Sp.k. 
16.00: podsumowanie i zakończenie konferencji.
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Szczegółowe informacje o konferencji na stronie 
www.adventure.pl


