
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 emailem na adres: adventure@adventure.pl 

 lub na numer faksu: (22) 894 40 24 oraz dokonanie płatności za udział w konferencji na konto organizatora do dnia 27 lutego 2015 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 27 lutego 2015 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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Szanowni PańStwo,
zapraszamy Państwa do udziału w konferencji poświęconej omówieniu najważ-
niejszych zmian otoczenia regulacyjno-prawnego energetyki i przemysłu w 2015 
roku.
 
• NOWY PAKIET KLIMATYCZNY UE A PRZYSZŁOŚĆ POLSKIEJ ENERGETYKI 
I PRZEMYSŁU. w trakcie październikowego Szczytu Rady Europejskiej przywód-
cy krajów UE przyjęli nowy pakiet klimatyczny na lata 2021-2030. Mec. tomasz 
Chmal z kancelarii white&Case szczegółowo zaanalizuje założenia i mechanizmy 
nowego pakietu klimatycznego oraz omówi przewidywane skutki wdrożenia pa-
kietu dla polskiej energetyki i przemysłu, w szczególności jego wpływ na decyzje 
inwestycyjne, finansowanie sektora i opłacalność produkcji.
 
• KONCESJE NA OBRÓT WĘGLEM. NOWE ZASADY HANDLU I IMPORTU WĘGLA.
nowelizacja Prawa Energetycznego wprowadziła z początkiem 2015 roku obo-
wiązek uzyskania koncesji na obrót węglem w Polsce. warunkiem uzyskania 
koncesji będą m.in. złożenie zabezpieczenia majątkowego, spełnianie norm śro-
dowiskowych i jakościowych czy też brak zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa. 
Szczegółowe zasady, warunki i procedury udzielania koncesji, procedurę składa-
nia zabezpieczenia majątkowego, odpowiedzialność koncesjonariusza i przewi-
dywane kary za obrót węglem bez koncesji omówi mecenas Łukasz Jankowski  
z kancelarii wierzbowski Eversheds.
 
• NOWA USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA I NOWE ZASADY ZAWIERANIA 
UMÓW KONSUMENT-PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYCZNE. 25 grudnia 2014r. 
weszła w życie nowa ustawa o prawach konsumenta, która wprowadza wiele 
zmian w dotychczasowych praktykach zawierania umów, w szczególności umów 
zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, na odległość lub za pomocą środ-
ków elektronicznych. Przedsiębiorstwa energetyczne coraz częściej korzystają  
z tej formy marketingu i sprzedaży swoich usług. nowe regulacje zostaną szcze-
gółowo omówione, z uwzględnieniem specyfiki umów zawieranych z konsumen-
tem przez przedsiębiorstwa energetyczne.
  
• NOWA USTAWA O OŹE I NOWE ZASADY WSPARCIA ENERGETYKI ODNAWIALNEJ.
Mec. igor Muszyński oraz mec. Przemysław Kałek z kancelarii Chadbourne& 
Parke szczegółowo omówią rozwiązania nowej Ustawy o odnawialnych Źródłach 
Energii przyjętej właśnie przez Sejm. w szczególności nowe zasady wytwarzania 
energii z oŹE, zasady wydawania i obrotu gwarancjami pochodzenia energii z oŹE, 
nowy mechanizm wsparcia (system aukcji) i procedurę organizacji aukcji, nowe 
zasady przyłączania instalacji oŹE do sieci, a także system rozliczania nowego 

systemu wsparcia. Mec. Magdalena Mitas z kancelarii Kochański zięba Rapala 
omówi problematykę małych i mikro- instalacji oraz rozwiązania prosumenckie 
zawarte w nowej ustawie.
 
• EFEKT ZACHĘTY I WSPARCIE DLA KOGENERACJI I OŹE. omówimy problema-
tykę nowego modelu wsparcia dla wytwórców energii w kogeneracji i oŹE oraz 
procedurę uznania inwestycji za spełniającą wymogi tzw. efektu zachęty. 
 
• NOWE OBOWIĄZKI FIRM ENERGETYCZNYCH W RAMACH REMIT. Rozporzą-
dzenie UE w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii  
(REMit) i jego akty wykonawcze weszły w życie na początku 2015 roku. Stosuje się 
je bezpośrednio, bez konieczności implementacji do prawa polskiego – dlatego 
już do połowy marca 2015 powinny powstać krajowe rejestry uczestników rynku,  
a w październiku powstaje obowiązek zgłaszania przez uczestników rynku zawie-
ranych kontraktów do aCER. nowe obowiązki przedsiębiorstw energetycznych 
wynikające z REMit szczegółowo omówi mec. tomasz Brzeziński z kancelarii 
wawrzynowicz&wspólnicy.
 
• IMPLEMENTACJA DYREKTYWY IED I NOWE OBOWIĄZKI DLA PRZEMYSŁU
I ENERGETYKI. nowelizacja ustawy Prawo ochrony Środowiska implementowa-
ła do polskiego systemu prawnego Dyrektywę o Emisjach Przemysłowych (iED). 
wprowadza ona bardzo restrykcyjne standardy emisyjne i nowe obowiązki środo-
wiskowe dla energetyki i wielu gałęzi przemysłu. Mec. Daniel Chojnacki z kan-
celarii Domański zakrzewski Palinka omówi szczegółowe rozwiązania nowych 
regulacji, nowe obowiązki środowiskowe dla przedsiębiorstw i zmiany, jakie im-
plementacja wprowadza w dotychczasowym systemie pozwoleń na emisję.
 
• nowe regulacje prawne omówią prawnicy energetyczni z renomowanych kra-
jowych i międzynarodowych kancelarii prawnych specjalizujących się w obsłudze 
podmiotów z sektora energetycznego:
• Chadbourne&Parke  
• Domański, Zakrzewski, Palinka  
• Kochański Zięba Rapala i Partnerzy  
• Wawrzynowicz&Wspólnicy 
• Wierzbowski Eversheds  
• White&Case
 
zapraszam serdecznie do udziału w konferencji!
MiChaŁ PUtKiEwiCz
Prezes zarządu adventure Consulting Sp. z o.o.
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FORmUlARz zGłOSzENiOwY
prosimy o przesłanie emailem adventure@adventure.pl lub faksem pod nr (22) 894 40 24  

zGłASzAM uDziAł W KOnFeRenCJi „zMiAnY W eneRGeTYCe 2015” ODBYWAJĄCeJ SiĘ W Dniu 4 MARCA 2015
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 lub emailem i dokonanie wpłaty za udział 

w konferencji do dnia 27 lutego 2015.
  

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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Szczegółowe informacje o konferencji na stronie  
www.adventure.pl
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  9.45–10.00: rejestracja uczestników i kawa powitalna
          10.00: otwarcie konferencji

NOwY PAKiEt KlimAtYCzNY UE A PRzYSzłOŚĆ POlSKiEJ ENERGEtYKi.
10.00–10.45: Nowy PAkiet klimAtyCzNy i jego wPływ NA PrzySzłość 
  PolSkiej eNergetyki i PrzemySłu. 
> mec. Tomasz Chmal, Partner, kancelaria prawna White&Case

KONCESJE NA OBRÓt wĘGlEm. NOwE zASADY HANDlU i imPORtU wĘGlA.
10.45–11.30: koNCeSje PrezeSA ure NA oBrót węglem kAmieNNym. 
  zASAdy i wAruNki udzielANiA, zABezPieCzeNiA, 
  odPowiedziAlNość koNCeSjoNAriuSzy i kAry Po 
  NowelizACji uStAwy PrAwo eNergetyCzNe. 
> mec. Łukasz Jankowski, Senior Associate, kancelaria prawna 
 Wierzbowski Eversheds

NOwA UStAwA O PRAwACH KONSUmENtA i NOwE zASADY zAwiERANiA 
UmÓw KONSUmENt-PRzEDSiĘBiORStwO ENERGEtYCzNE.
11.30–12.00: NowA uStAwA o PrAwACh koNSumeNtA i jej wPływ NA 
  zAwierANie umów orAz możliwość odStąPieNiA od 
  umowy zAwArtej z PrzedSięBiorStwem  
  eNergetyCzNym. 
> mec. Łukasz Jankowski, Senior Associate, kancelaria prawna 
 Wierzbowski Eversheds

12.00–12.15: przerwa na kawę

UStAwA O OŹE i NOwE zASADY wSPARCiA ROzwOJU ENERGEtYKi 
ODNAwiAlNEJ.
12.15-13.00:  uStAwA o odNAwiAlNyCh źródłACh eNergii. zAkreS, 
  Cel i PrzewidywANe Skutki Nowej regulACji. 
> mec. PrzemysŁaw kaŁek, Partner, kancelaria prawna 
 Chadbourne&Parke 
• Zasady i warunki wykonywania działalności w zakresie wytwarzania energii z OZE • System 

świadectw pochodzenia energii z OZE w nowej ustawie • Obowiązek zakupu energii z OŹE 

w nowej ustawie • Nowy system wsparcia a dotychczasowe inwestycje OŹE (ochrona praw 

nabytych) • System gwarancji pochodzenia – zasady wydawania i obrotu • Nowe zasady 

przyłączania instalacji OŹE do sieci • Przewidywane skutki wdrożenia nowej regulacji dla 

rynku OZE.

13.00-13.30:  Nowy meChANizm wSPArCiA oźe. SyStem AukCji, CeNA 
  refereNCyjNA, ProCedurA PrzetArgu, rozliCzANie 
  Nowego SyStemu wSPArCiA. 
> mec. igor muszyński, Partner Międzynarodowy, kancelaria prawna 
 Chadbourne&Parke
• Nowy model finansowania OZE • System aukcji czy system certyfikatów: plusy i minu-

sy • Konkurencyjność technologiczna w systemie aukcji • Faza prekwalifikacji projektów  

•  2 modele aukcji: instalacje do 1 MW i powyżej 1 MW • Procedura organizacji systemu 

aukcji i procedura odwoławcza • Rola Prezesa URE w przetargu/aukcji na zakup OŹE • Cena 

referencyjna i zasady jej ustalania • Rozliczanie nowego systemu wsparcia OŹE : kaucje i kary 

za niezrealizowane inwestycje, rola i znaczenie OREO.

13.30-14.00:  mAłe iNStAlACje i mikroiNStAlACje. rozwiązANiA 
  ProSumeNCkie w uStAwie o oźe
> mec. magdalena miTas, Partner, kancelaria prawna 
 Kochański Zięba Rapala i Partnerzy
• Nowe rodzaje źródeł energii z OŹE: mała instalacja i mikroinstalacja • Definicja, rejestracja 

i zasady przyłączania do sieci elektroenergetycznej • Zasady sprzedaży nadwyżek energii do 

sieci (ceny gwarantowane) • Instalator mikroinstalacji – warunki i tryb certyfikacji.

14.00-14.45:   lunch 

EFEKt zACHĘtY i zASADY wSPARCiA DlA wYtwÓRCÓw ENERGii 
w KOGENERACJi i OŹE.
14.45-15.30:  efekt zAChęty i SyStem wSPArCiA dlA wytwórCów 
  eNergii elektryCzNej w wySokoSPrAwNej 
  kogeNerACji i oźe w 2015 roku i lAtACh NAStęPNyCh. 
> przedstawiciel renomowanej kancelarii prawnej

NOwE OBOwiĄzKi FiRm ENERGEtYCzNYCH w RAmACH REmit.
15.30-16.15:  Nowe oBowiązki PrzedSięBiorStw eNergetyCzNyCh 
  wyNikAjąCe z rozPorządzeNiA i Aktów wykoNAwCzyCh 
  remit. 
> mec. Tomasz Brzeziński, Wspólnik, kancelaria prawna 
 Wawrzynowicz&Wspólnicy

imPlEmENtACJA DYREKtYwY O iNStAlACJACH PRzEmYSłOwYCH (iED). 
NOwElizACJA UStAwY PRAwO OCHRONY ŚRODOwiSKA i NOwE OBOwiĄzKi 
DlA ENERGEtYKi ORAz PRzEmYSłU.
16.15-17.00:  imPlemeNtACjA dyrektywy ied do PrAwA PolSkiego 
  – wPływ NowelizACji uStAwy PrAwo oChroNy 
  środowiSkA NA Sektor eNergetyCzNy i PrzemySłowy.
> mec. daniel ChoJnaCki, Counsel, kancelaria prawna 
 DZP Domański Zakrzewski Palinka
• Implementacja dyrektywy IED a zmiany w systemie pozwoleń na emisję • Dyrektywa IED  

a planowanie nowych inwestycji • Obowiązki dla przedsiębiorstw wynikające z implementacji 

dyrektywy IED • Nowe podejście (nowa rola) do dokumentów BREF/BAT • Nowy sposób 

liczenia mocy instalacji i konsekwencje dla polskiego przemysłu • Nowe obowiązki przed-

siębiorców w zakresie pomiarów emisji • Nowe obowiązki w zakresie ochrony gleb i wód 

podziemnych w trakcie i po zakończeniu inwestycji.

17.00-17.15: podsumowanie i zakończenie konferencji
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