
Szanowni PańStwo,

Zapraszamy Państwa do udziału w konfe-
rencji poświęconej tzw. trójpakowi ener-
getycznemu, czyli projektom nowych 
regulacji prawnych: ustawy Prawo Ener-
getyczne, ustawy o Odnawialnych Źródłach 
Energii oraz ustawy Prawo Gazowe przygo-
towanych przez Ministerstwo Gospodarki.
 
W trakcie całodniowej konferencji zaproszeni 
eksperci - prawnicy energetyczni z renomo-
wanych kancelarii prawnych obsługujących 
przedsiębiorstwa z sektora elektroenerge-
tycznego, ciepłowniczego, gazowniczego 
i sektora OŹE – zanalizują nowe regulacje 
prawne oraz omówią najważniejsze zmiany, 
jakie wprowadzają projekty ustaw w dotych-
czasowym porządku prawnym.
 
Omówione zostaną trzy projekty ustaw: 
nowe Prawo Energetyczne, nowa ustawa  
o Odnawialnych Źródłach Energii oraz nowa 
ustawa Prawo Gazowe. 
 
GŁÓWNE TEMATY KONFERENCJI: 
 
 NOWE PRAWO ENERGETYCZNE:
 
• Nowe regulacje w zakresie przyłączenia 
 do sieci, sprzedaży energii, zmiany 
 sprzedawcy i sprzedaży awaryjnej; 
• Wzmocnienie pozycji odbiorcy końcowego. 
 Rozstrzyganie sporów, Rzecznik Praw 
 Odbiorców/Konsumentów; 
• System ochrony odbiorców wrażliwych; 

• Nowe regulacje i nowe obowiązki OSP 
 i OSD; 
• System Inteligentnego Opomiarowania;
 
 NOWA USTAWA O OŹE : 

•  Zmiany w systemie wsparcia energii z OŹE 
 (współczynniki korekcyjne; 15-letni okres 
 stabilności wsparcia; gwarancje 
 pochodzenia energii z OŹE); 
• Nowe zasady rozpoczynania i prowadzenia 
 działalności w zakresie OŹE; 
• Nowe zasady przyłączania nowych źródeł 
 OŹE do sieci; 
•  Nowe zasady wsparcia OŹE ze 
 współspalania oraz z biogazu.
 
NOWE PRAWO GAZOWE: 

•  Zmiany w systemie koncesyjnym rynku 
 gazu; 
•  Zmiany w kształcie głównych umów 
 zawieranych w sektorze gazowniczym; 
•  Ochrona odbiorcy wrażliwego na rynku 
 gazu; 
•  Wirtualny handel gazem ziemnym; 
•  Nowe zasady kształtowania taryf dla gazu 
 ziemnego; 
•  Zapasy obowiązkowe i bezpieczeństwo 
 dostaw gazu ziemnego.

Zapraszam serdecznie do udziału 
w konferencji.

Michał Putkiewicz, Prezes Zarządu 

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 lub adres email: 

 adventure@adventure.pl oraz dokonanie płatności za udział w konferencji na konto organizatora do dnia 17 lutego 2012 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 17 lutego 2012 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. Katarzyna Radzewicz – radca prawny, senior 
associate w kancelarii prawnej Domański, Zakrzew-
ski, Palinka Sp.k. Ekspert w zakresie prawa energe-
tycznego i sektorowych zamówień publicznych. Od 
ponad 10 lat doradza spółkom elektroenergetycznym  
i ciepłowniczym oraz firmom z sektora oil&gas.  
Posiada bogate doświadczenie w sektorowych proce- 
sach restrukturyzacyjnych i prywatyzacyjnych. Dora- 
dza przy inwestycjach w nowe moce wytwórcze  
i rozbudowę sieci.  
Mec. Maciej Wesołowski – radca prawny w kancelarii 
DlA Piper Wiater Sp.k. Specjalizuje się w doradzt- 
wie na rzecz sektora energetycznego. Doradzał  
w zakresie koncesjonowania, taryf, stosowania za-
sady TPA, systemu wsparcia OZE oraz pokrywania 
tzw. kosztów osieroconych przy KDT-ach. Przez 
kilka lat pracował w biurze prawnym Urzędu Regu-
lacji Energetyki, gdzie reprezentował Prezesa URE 
przed Sądem Najwyższym, Sądem Apelacyjnym 
oraz Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.  
Gabriela Kaczmarek - prawnik energetyczny, główny 
specjalista w Środkowo-Zachodnim Oddziale Urzędu 
Regulacji Energetyki. Specjalizuje się w problematy-
ce rozstrzygania sporów, praw odbiorców oraz ochro-
ny odbiorców wrażliwych na rynku energetycznym. 
Mec. Kamila Bury – kieruje praktyką prawa ener-
getycznego i infrastruktury kancelarii prawnej 
Bird&Bird. Wcześniej przez kilka lat pracowała w nie-
mieckich kancelariach prawniczych, gdzie doradzała 
w zakresie prawa energetycznego. Ukończyła studia 
prawnicze w Niemczech i USA. Jest adwokatem sta-
nu New York (USA). 
Mec. Dominik Strzałkowski – radca prawny, se-
nior associate w kancelarii prawnej Spaczyński, 
Szczepaniak i Wsp. Sp.k. Specjalizuje się w Prawie 
Energetycznym i Gazowym. Doradza spółkom ener-
getycznym w zakresie prawa spółek, przejęć i fuzji, 
prawa energetycznego, prawa konkurencji, prawa 
finansowego, inwestycji typu greenfield, zagospoda-
rowania przestrzennego oraz ochrony środowiska. 
Dr Grzegorz Wąsiewski – doktor nauk prawnych, 
radca prawny w kancelarii White&Case. Specjalizu-
je się w Prawie Energetycznym, Prawie Gazowym, 
Prawie Geologicznym i Górniczym.  Brał udział  m.in. 
w prywatyzacji kopalni oraz doradzał w kwestiach 
prawnych związanych z infrastrukturą systemu prze-
syłowego.

PRELEGENCI:

KONFERENCJA • 21 LUTEGO 2011 • HOTEL SOFITEL VICTORIA w wARSzAwIE  (UL. KRóLEwSKA 11)

NOWE PRAWO ENERGETYCZNE, NOWA 
USTAWA O OŹE, NOWE PRAWO GAZOWE.



FORMULARZ ZGłOSZENIOWY
prosimy o przesłanie faksem pod nr (22) 894 40 24 lub emailem adventure@adventure.pl  

ZGłASZAM UDZiAł W KONFERENCJi „ZMiANY W ENERGETYCE 2012” ODBYWAJĄCEJ SiĘ W DNiU  21 lUTEGO  2012 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  

17 lutego 2012.
  

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: .........................................................
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  9.45–10.00: rejestracja uczestników i kawa powitalna
          10.00: otwarcie konferencji

NOWE RAMY PRAWNE ENERGETYKI W POLSCE.
10.00–10.30: TRZECI PAKIET ENERGETYCZNY U.E. A NOWE RAMY 
  PRAWNE ENERGETYKI W POlSCE. PRZESŁANKI 
                            PRZYGOTOWANIA I  GŁÓWNE ZAŁOżENIA PROJEKTÓW 
  USTAWY PRAWO ENERGETYCZNE, USTAWY 
  O ODNAWIAlNYCh ŹRÓDŁACh ENERGII ORAZ USTAWY 
  PRAWO GAZOWE.
> dr GrzeGorz WąsieWski, radca prawny, kancelaria prawna 
 White&Case Sp.k.
NOWE PRAWO ENERGETYCZNE. 
10.30–11.15: NOWE REGUlACJE W ZAKRESIE ZASAD PRZYŁąCZENIA
  DO SIECI, SPRZEDAżY ENERGII ElEKTRYCZNEJ I ZMIANY 
  SPRZEDAWCY ORAZ SPRZEDAżY AWARYJNEJ.
> mec. Maciej WesołoWski, radca prawny, Senior Associate, kancelaria
 prawna DLA Piper Wiater Sp.k.
11.15–12.00: WZMOCNIENIE POZYCJI ODBIORCY KOńCOWEGO. 
  ROZSTRZYGANIE SPORÓW, RZECZNIK PRAW 
  ODBIORCÓW, OChRONA ODBIORCÓW WRAżlIWYCh.
>  Gabriela kaczMarek, Urząd Regulacji Energetyki
• System wsparcia dla odbiorcy wrażliwego i refundacji dla przedsiębiorstw 
energetycznych • Rzecznik Praw Odbiorców i sądy polubowne przy Prezesie 
URE • Prezes URE, jako organ rozstrzygający spory na gruncie art. 8 PE.

12.00–12.15: przerwa na kawę

12.15–13.00: NOWE REGUlACJE I NOWE OBOWIąZKI OPERATORA 
  SYSTEMU PRZESYŁOWEGO I OPERATORÓW SYSTEMU 
                             DYSTRYBUCYJNEGO. WPROWADZANIE SYSTEMU 
  INTElIGENTNEGO OPOMIAROWANIA.
>  przedstawiciel renomowanej kancelarii prawnej
• Certyfikaty niezależności OSP/OSD • Zamknięte systemy dystrybucyj-
ne • Jednostki Rezerwy interwencyjnej przy OSP – zasady funkcjonowania  
• System inteligentnego Opomiarowania. Obowiązek instalacji liczników in-
teligentnych. Zasady przekazywania informacji i pozycja Operatora informacji 
Pomiarowej (Zarządca Rozliczeń S.A.).

NOWY SYSTEM WSPARCIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEł ENERGII. USTAWA 
O OŹE.
13.00–13.45: NOWA USTAWA O OŹE. DZIAŁAlNOść GOSPODARCZA 
  W ZAKRESIE OŹE I ZASADY PRZYŁąCZANIA INSTAlACJI 
  OŹE DO SIECI ElEKTROENERGETYCZNYCh.
> mec. kaMila bury, Szef Praktyki Energetycznej, kancelaria prawna 
 Bird&Bird  
• Uproszczenie zasad rozpoczynania i prowadzenia działalności w zakresie 
OŹE • Nowe zasady przyłączania nowych źródeł energii (w tym mikroinstala-
cji) do sieci • Wysokość opłaty zastępczej.

13.45–14.30: lunch 

14.30–15.15: MEChANIZMY I INSTRUMENTY WSPARCIA 
  WYTWARZANIA ENERGII Z OŹE. NOWE ROZWIąZANIA 
  W ZAKRESIE SYSTEMU śWIADECTW POChODZENIA.
> mec. DoMinik strzałkoWski, radca prawny, Senior Associate, 
 kancelaria Spaczyński, Szczepaniak i Wsp. Sp.k.
• Zmiany w systemie wsparcia energii z OŹE (współczynniki korekcyjne; 
15-letni okres stabilności wsparcia dla inwestycji; gwarancje pochodzenia 
energii z OŹE) • likwidacja obowiązku zakupu energii z OŹE (za wyjątkiem 
mikroinstalacji) • Zmiany w zasadach wsparcia OŹE ze współspalania • Za-
sady wsparcia biogazowni • Zasady międzynarodowej współpracy w zakresie 
OŹE (transfer statystyczny).
NOWE PRAWO GAZOWE.
15.15–16.15: NOWE PRAWO GAZOWE – NOWE ROZWIąZANIA DlA 
  PRZEDSIęBIORSTW I KONSUMENTÓW.
> mec.katarzyna raDzeWicz, radca prawny, Senior Associate, 
 kancelaria Domański, Zakrzewski, Palinka Sp.k.
• Zmiany w systemie koncesyjnym • Zmiany w umowach przyłączeniowych 
i przesyłowych • Ochrona odbiorcy wrażliwego • Sprzedaż gazu w punkcie 
wirtualnym •  Nowe  zasady  kształtowania taryf na gaz ziemny.

16.15-16.30: podsumowanie i zakończenie konferencji.

Szczegółowe informacje o konferencji na stronie 
www.adventure.pl
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NOWE PRAWO ENERGETYCZNE, NOWA 
USTAWA O OŹE, NOWE PRAWO GAZOWE.


