
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 21 czerwca 2013 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 21 czerwca 2013 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 kan-
celarii prawnej Domański, zakrzewski, Palinka Sp.k. ekspert w za-
kresie prawa energetycznego i sektorowych zamówień publicznych. 
Od ponad 10 lat doradza spółkom elektroenergetycznym i ciepłowni-
czym oraz firmom z sektora oil&gas. Posiada bogate doświadczenie 
w sektorowych procesach restrukturyzacyjnych i prywatyzacyjnych. 
Doradza przy inwestycjach w nowe moce wytwórcze i rozbudowę 
sieci.

mec. Maciej Wesołowski – radca prawny w kancelarii DlA Piper Wia-
ter. Specjalizuje się w doradztwie na rzecz sektora energetycznego. 
Doradzał w zakresie koncesjonowania, taryf, stosowania zasady TPA, 
systemu wsparcia OŹe oraz pokrywania tzw. kosztów osieroconych 
przy KDT-ach. Przez kilka lat pracował w biurze prawnym uRe, gdzie 
reprezentował Prezesa uRe przed Sądem najwyższym, Sądem Ape-
lacyjnym oraz Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Filip Opoka – ekspert w zakresie prawa energetycznego w kancelarii 
DlA Piper Wiater. Bierze udział w postępowaniach przed organami 
regulacyjnymi (Prezesem uRe i Ministrem Gospodarki)  związanych 
z uzyskaniem koncesji i pozwoleń, głównie w zakresie wytwarzania  
i obrotu energią oraz paliwami. Doradzał firmom energetycznym   
w zakresie szeregu inwestycji w OŹe oraz w postępowaniach przed 
Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

dr Michał Będkowski-Kozioł – partner w kancelarii Kochański zięba 
Rapala i Partnerzy. Kieruje Departamentem Prawa Ochrony Kon-
kurencji i Antymonopolowego. Specjalizuje się w prawie ochrony 
konkurencji, w tym w prawie pomocy publicznej oraz prawie energe-
tycznym . Doradza w kwestiach m.in. warunków przyłączenia do sieci 
elektroenergetycznych i gazowych, świadczenia usług przesyłowych 
i dystrybucyjnych, zatwierdzania taryf, projektów inwestycyjnych 
energii odnawialnej i kogeneracji, w tym w zakresie obowiązujących 
systemów wsparcia, jak również w postępowaniach przed Prezesem 
urzędu Regulacji energetyki i sądami.

mec. Magdalena Mitas – adwokat, kieruje Praktyką Prawa energe-
tycznego w kancelarii Kochański zięba Rapala i Partnerzy. Doradza 
we wszystkich kwestiach związanych z rozpoczęciem i prowadzeniem 
inwestycji z dziedziny energii konwencjonalnej i odnawialnej, w tym 
m.in.: farm wiatrowych, biogazu, elektrowni węglowych i koksow-
ni. negocjuje warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznych. 
Świadczy doradztwo z zakresu ochrony środowiska. Reprezentuje 
klientów w postępowaniach przed Regionalnymi Operatorami Sieci 
elektroenergetycznej oraz Prezesem uRe.

PRELEGENCI:Szanowni PańStwo,

zapraszamy Państwa do udziału w kon-
ferencji poświęconej omówieniu Małego 
Trójpaku energetycznego, czyli noweli-
zacji Prawa energetycznego zmieniającej 
kluczowe regulacje dot. rynku energii, 
gazu, kogeneracji i odnawialnych źródeł 
energii.

ustawa na początku czerwca ma być 
uchwalona przez Parlament, a następnie 
podpisana przez Prezydenta.

nowelizacja dostosowuje ustawę Pra-
wo energetyczne do wymagań Trzeciego 
Pakietu energetycznego u.e., zmienia 
przepisy dotyczące wielu istniejących już 
rozwiązań i wprowadza szereg nowych in-
stytucji, definicji i obowiązków.

W trakcie całodniowej konferencji zapro-
szeni eksperci – prawnicy energetyczni z 
renomowanych kancelarii prawnych ob-
sługujących przedsiębiorstwa z sektora 
energetycznego zanalizują nowe regula-
cje prawne oraz omówią skutki ich wpro-
wadzenia dla rynków:  energetycznego, 
wysokosprawnej kogeneracji, gazowni-
czego i odnawialnych źródeł energii.

zapraszam serdecznie do udziału 
w konferencji! 

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

GłóWny teMaty KOnFeRencji:

• nowe regulacje dot. OSP, OSD 
 i OSM;

• nowe uprawnienia i wzmocnienie 
 pozycji Prezesa URe;

• nowe zasady zmiany sprzedawcy 
 energii elektrycznej;

• Zmiany w zakresie świadectw 
 pochodzenia;

• Odbiorca przemysłowy i ulgi dla 
 przedsiębiorstw energochłonnych;

• nowe regulacje i wsparcie dla 
 wysokosprawnej kogeneracji;

• Gazowe obligo giełdowe i inne 
 zmiany w regulacjach rynku gazu;

• nowe rodzaje źródeł energii z OŹe: 
 mikroinstalacja i mała instalacja;

• Zmiany w warunkach przyłączania 
 nowych źródeł do sieci;

• Gwarancja pochodzenia energii 
 z OŹe – nowa instytucja, 
 nowy rynek;

• instalator mikroinstalacji.



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

zGłASzAM uDziAł W KOnFeRenCJi „MAłY TRÓJPAK eneRGeTYCznY” ODBYWAJĄCeJ SiĘ W Dniu 25 CzeRWCA 2013 
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: 1290,00 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 21 czerwca 2013.
  

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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PROGRAM:

  9.45–10.00: rejestracja uczestników i kawa powitalna

          10.00: otwarcie konferencji

MAŁY tRÓJPAK ENERGEtYCZNY. WPROWADZENiE.

10.00–10.30: Mały tRójPaK eneRGetycZny. iMPleMentacja iii 
  PaKietU eneRGetycZneGO U.e. SKUtKi Dla RynKU. 
> mec. Katarzyna radzewicz, radca prawny, kancelaria prawna 
 Domański Zakrzewski Palinka

ZMiANY W REGUlACJACH RYNKU ENERGii ElEKtRYCZNEJ.

10.30–11.15: WZMOcnienie nieZależnOści OSP, OSD i OSM. nOWe 
  ZaSaDy WyZnacZania, ceRtyFiKacji, nOWe ZaDania 
  i OBOWiąZKi. WZMOcnienie POZycji PReZeSa URe. 
  nOWe ZaSaDy ZMiany SPRZeDaWcy i inne ZMiany. 
> mec. Maciej wesołowsKi, radca prawny oraz Filip opoKa, prawnik 
 energetyczny, kancelaria prawna DLA Piper Wiater

11.15–12.00: ZMiany W ZaKReSie SySteMU śWiaDectW POchODZenia. 
  ODBiORca PRZeMySłOWy i UlGi Dla PRZeDSięBiORStW  
  eneRGOchłOnnych. 
> mec. Maciej wesołowsKi, radca prawny oraz Filip opoKa, 
 prawnik energetyczny, kancelaria prawna DLA Piper Wiater

12.00–12.15: przerwa na kawę

ZMiANY W REGUlACJACH RYNKU GAZU.

12.15-13.00:  OBliGO GiełDOWe i inne ZMiany W PRaWie 
  eneRGetycZnyM ORaZ UStaWie O ZaPaSach 
  OBOWiąZKOWych  DOtycZące RynKU GaZU. 
> dr Michał BędKowsKi-Kozioł, Partner, kancelaria prawna Kochański 

ZMiANY W REGUlACJACH RYNKU ODNAWiAlNYCH ŹRÓDEŁ ENERGii (OŹE).

13.00-13.45:  nOWe RODZaje ŹRóDeł eneRGii Z OŹe 
  – MiKROinStalacja i Mała inStalacja. DeFinicja, 
  RejeStRacja, UłatWienia W PRZyłącZaniU DO Sieci. 
> mec. Magdalena Mitas, adwokat, Szef Praktyki Prawa Energetycznego, 
 kancelaria prawna Kochański Zięba Rapala i Partnerzy

13.45-14.45:   lunch 

14.45-15.15:  GWaRancja POchODZenia – nOWy inStRUMent, nOWe 
  OBOWiąZKi, nOWy RyneK. 
> mec. piotr ciołKowsKi, radca prawny, kancelaria prawna CMS 
 Cameron McKenna

15.15-15.45:  inStalatOR MiKROinStalacji. WaRUnKi i tRyB 
  SZKOlenia ORaZ WyDaWania ceRtyFiKatóW. 
> przedstawiciel renomowanej kancelarii prawnej

15.45-16.00:  pytania i dyskusja

16.00-16.15: podsumowanie i zakończenie konferencji

Szczegółowe informacje o konferencji na stronie 
www.adventure.pl
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