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Dlaczego warto wziąć udział w konferencji:
Początek roku 2019 przyniósł branży energetycznej bardzo dużo zmian prawnych. Na naszym
wydarzeniu specjaliści przedstawią prawidłowe ich wdrożenie oraz zapoznają uczestników ze wszystkimi
ich szczegółami. Podczas wystąpień objaśnią zapisy Dyrektywy o wspólnych zasadach rynku energii
UE, opowiedzą o rozporządzeniu do ustawy prądowej – jak wpłynie ona na przedsiębiorstwa? Uczestnicy zgłębią wiedzę o nowych zasadach naliczania opłat kogeneracyjnych, a także o nowym rozporządzeniu taryfowym. Jak rozliczać prosumentów? Jak chronić przedsiębiorstwo przed ryzykiem
sporów sądowych z Klientami odnośnie zmian cen energii i zasad umów? Jak weryfikować wnioski
w zakresie bonifikat? Jak rozwiązać problem podwójnego fakturowania? Te i inne kwestie, które rodzą
wątpliwości zostaną wyjaśnione na konferencji. Serdecznie zapraszamy do rejestracji.

Główne zagadnienia:
• Dyrektywa o wspólnych zasadach rynku energii
w UE vs przepisy krajowe
• Konsekwencje dla spółek energetycznych
związane z tzw. ustawą prądową
• Zasady naliczania opłaty kogeneracyjnej
• Nowe rozporządzenie taryfowe i jego wpływ na
relacje z odbiorcą końcowym
• Problem podwójnego fakturowania
– rozwiązania

• Ryzyko sporów sądowych ze spółkami obrotu
jako konsekwencja sytuacji przedsiębiorców,
którzy zawarli umowy na 2019 przed 30 czerwca
2018 r.
• Rozliczania klientów będących prosumentami
• Wyzwanie: brak uregulowań dla cen energii
w sprzedaży rezerwowej
• Weryfikacja wniosków w zakresie bonifikat
dotyczących jakości obsługi odbiorców
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Program
I dzień – 20 maja
9:15

Rejestracja i poranna kawa

9:30 Konstrukcja limitowania cen i jej dopuszczalność w kontekście postanowień dyrektywy
o wspólnych zasadach rynku energii w UE vs przepisy krajowe
• Konsekwencje dla spółek energetycznych związane z tzw. ustawą prądową – m.in. zamrożenie taryf na
dystrybucję i problem z realizacją obowiązków z zakresu utrzymania infrastruktury sieciowej
• Problematyka przyznania pomocy publicznej – stanowisko Ministerstwa Energii i Komisji Europejskiej
oraz propozycje zmian w ustawie z 28 grudnia 2018 r.
Łukasz Jankowski, Partner, Head of Energy, Kancelaria Wierzbowski Eversheds Sutherland

10:45 Przerwa kawowa i czas na networking
11:00 Rozliczania klientów będących prosumentami – najczęstsze problemy
• Rozliczanie na podstawie bilansowania międzyfazowego oraz systemu upustów
• Rozliczanie akcyzy w kontekście prosumentów
• Wymiana informacji pomiędzy operatorem a spółką obrotu w obszarze nowej kategorii klientów
Kinga Węgrzyn, Prawnik, wieloletni pracownik URE, mediator

12:15 Nowe rozporządzenie taryfowe i jego wpływ na relacje z odbiorcą końcowym oraz systemy
bilingowe i księgowe
• Rozliczanie składników opłat na fakturach prognozowych i rozliczeniowych klientów indywidualnych
i biznesowych
• Problem podwójnego fakturowania – sposoby rozwiązania sytuacji
• Relacje z firmami, których warunki cenowe nie wynikały z taryf a z odrębnych negocjacji
• Prowadzenie rozliczeń w zakresie przekroczenia mocy umownej
Grzegorz Pizoń, Counsel w Kancelarii prawnej Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy (SSW Pragmatic
Solutions)

13:15 Przerwa na lunch
14:15 Ryzyko sporów sądowych ze spółkami obrotu jako konsekwencja sytuacji przedsiębiorców,
którzy zawarli umowy na 2019 przed 30 czerwca 2018 r.
• Dopuszczalność postanowień zawierających mechanizm podwyższania ceny. Czy można zgodnie
z prawem zmienić cenę energii bez aneksowania umowy?
• Relacja pomiędzy ustawą „cenową” a postanowieniami umów. Kiedy szukać ochrony sądu?
• Kwestie intertemporalne wynikające ze zmiany wysokości podatku akcyzowego. Jaka data determinuje
wysokość stawki (wystawienie faktury, sprzedaż energii, dostarczenie energii)?
• Czy zmiana wysokości podatku zmienia cenę energii dla odbiorcy końcowego?
Jan Sakławski, Radca Prawny, Partner, Kancelaria Brysiewicz i Wspólnicy

15:30 Zakończenie I dnia konferencji

Rejestracja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska.pl

www.mmcpolska.pl

Program
II dzień – 21 maja
9:30

Rejestracja i poranna kawa

9:45

Operator i sprzedawca – problematyka rozliczeń z wytwórcami
• Koszty energii wprowadzonej do sieci – perspektywa OSD i spółek obrotu
• Relacja z dużymi podmiotami z koncesją na wytwarzanie
• Czy kontrakty na zakup energii na pokrycie strat w sieci elektroenergetycznej można renegocjować
w związku z wejsciem ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym
• Zasady naliczania opłaty kogeneracyjnej – dla kogo, kto jest zwolniony, kto sam odprowadza
opłatę, kto co miesiąc przekazuje oświadczenia o wolumenie do naliczenia opłaty?
Dominik Sołtysiak, Adwokat, Kancelaria BSJP

11:00 Przerwa kawowa i czas na networking
11:30 Proces zmiany sprzedawcy po 30 czerwca 2018 – problem z definicją cennika i identyfikacją
spółki obsługującej
• Wyzwanie: brak uregulowań dla cen energii w sprzedaży rezerwowej, których sprzedawca
zaprzestał sprzedaży energii
• Jak rozwiązać problem gdy nowy Sprzedawca „zapomni” zgłosić pewnej puli punktów poboru
energii do procesu zmiany sprzedawcy i punkty te wpadną na umowę rezerwową?
• Jak zrekompensować straty finansowe odbiorcy, którego punkty poboru wpadły na umowę
rezerwową?
Aleksandra Zielonka, Aplikant adwokacki, HWW Hewelt Wojnowski i Wspólnicy

13:00 Przerwa na lunch
13:45 Weryfikacja wniosków w zakresie bonifikat dotyczących jakości obsługi odbiorców oraz
parametrów jakościowych energii elektrycznej
• Funkcjonowanie bonifikat za nieudzielenie (na żądanie odbiorcy) informacji w sprawie zasad
rozliczeń i aktualnych taryf
• Przyznawanie bonifikat w przypadku nieuzasadnionej zwłoki w usuwaniu zakłóceń w dostarczaniu
energii elektrycznej i ciepła
Tomasz Janaszczyk, Radca Prawny, wspólnik zarządzający Kancelarii Prawnej JLSW
Janaszczyk Lis & Wspólnicy

15:30 Zakończenie II dnia konferencji i wręczenie certyfikatów

Rejestracja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska.pl

www.mmcpolska.pl

Prelegenci
Tomasz
Janaszczyk

Radca Prawny, wspólnik zarządzający Kancelarii Prawnej JLSW Janaszczyk Lis & Wspólnicy.
Absolwent Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu Wydział Prawa i Administracji oraz
studium Prawa Europejskiego University of Cambridge – Board of Continuing Studies. Członek
międzynarodowego stowarzyszenia kancelarii prawnych Legal NetLink Alliance z siedzibą
w Londynie, UK. Specjalista w zakresie prawa energetycznego i prawa zamówień publicznych.
Doświadczony praktyk w zakresie transakcji M&A oraz innych złożonych projektów z dziedziny
prawa handlowego, prawa nieruchomości oraz partnerstwa publiczno-prywatnego. W latach
2007-2008 kierownik departamentu prawa energetycznego w kancelarii prawnej prowadzącej
proces wydzielenia operatora system dystrybucyjnego z Koncernu Energetycznego
EnergiaPro SA w oparciu o postanowienia Dyrektywy 2003/54/WE. Doradzał w procesach
restrukturyzacyjnych, organizacyjnych, tworzeniu podstaw prawnych funkcjonowania
przedsiębiorstwa energetycznego po unbundligu (umowa kompleksowa, umowy rozdzielone,
zasady rozliczeń odbiorców w ramach systemu bilingowego po wydzieleniu OSD, procedury
zmiany sprzedawcy, opiniowanie IRiESD). Od ponad 15 lat doradza spółkom z wiodących
koncernów na rynku energetycznym (GK Tauron, GK ENEA, GK ENERGA, PGNiG) oraz prywatnym
przedsiębiorcom z branży energetycznej w tym OZE w zagadnieniach bieżącej działalności
(koncesje, taryfy, umowy sprzedaży PMŚP, masowe relacje z klientami indywidualnymi,
przyłączenia, regulacja prawnych aspektów funkcjonowania sieci) jak i złożonych projektach
transakcyjnych (połączenia, podziały przedsiębiorstw energetycznych, audyty projektów OZE,
sprzedaże projektów).

Łukasz
Jankowski

Specjalizuje się w prawie energetycznym, ze szczególnym uwzględnieniem rynków energii
elektrycznej i rynku gazu ziemnego. Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym
dla sektora energetycznego. Był m.in. szefem obsługi prawnej RWE (dziś Innogy). Realizował
szereg projektów na rzecz spółek obrotu oraz operatorów systemów dystrybucyjnych,
m.in. postępowań w zakresie tytułów prawnych do celów infrastrukturalnych i postępowań
regulacyjnych przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Prowadził sprawy regulacyjne
we wszystkich instancjach, od postępowań administracyjnych przed Prezesem Urzędu Regulacji
Energetyki i Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, po reprezentację spółek
energetycznych przed Sądem Najwyższym. Wspiera klientów w sprawach regulacyjnych
m.in. w zakresie koncesji, taryf, jak również w sprawach o wymierzenie kary pieniężnej przez
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Pracuje dla wiodących spółek sektorowych w projektach
dotyczących regulacji europejskich, takich jak REMIT, MiFID II, EMiR, MAD and MAR. Posiada
bogate doświadczenie we wdrażaniu regulacji MiFID II na rynku energetycznym. W 2017 roku
uczestniczył w pionierskim projekcie wdrożeniowym dla podmiotu kluczowego dla rynku
energii elektrycznej i rynku gazu ziemnego. Jest współautorem książki „Prawo energetyczne.
Komentarz” (Wydawnictwo C.H.Beck, czerwiec 2017)

Grzegorz
Pizoń

Grzegorz Pizoń specjalizuje się w doradztwie prawnym i reprezentacji klientów w sprawach
gospodarczych i administracyjnych oraz na etapie realizacji projektów w szczególności
w zakresie prawa energetycznego i zasobów naturalnych, prawa ochrony środowiska oraz prawa
pomocy publicznej. Posiada także doświadczenie obejmujące specjalistyczne doradztwo na
rzecz spółek z sektora chemicznego, sektora obronnego oraz na rzecz administracji publicznej
i instytucji unijnych. Świadczy usługi zarówno z zakresu doradztwa prawnego, jak i doradztwa
regulacyjnego (doradztwa na rzecz klientów w ramach procesu stanowienia prawa). Swoje
doświadczenie zawodowe gromadził w szczególności w kancelariach prawnych powiązanych
z firmą z „Wielkiej Czwórki” w Warszawie i Brukseli, a wcześniej w kancelarii Salans (obecnie:
Dentons), UOKiK oraz Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Laureat prestiżowego rankingu
„Rising Stars – prawnicy, liderzy jutra 2017” organizowanego przez Dziennik Gazeta Prawna.

Radca Prawny,
wspólnik zarządzający
Kancelarii Prawnej
JLSW Janaszczyk
Lis & Wspólnicy

Partner, Head of
Energy, Kancelaria
Wierzbowski Eversheds
Sutherland

Counsel w Kancelarii
prawnej Spaczyński,
Szczepaniak i Wspólnicy
(SSW Pragmatic
Solutions)
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Jan
Sakławski

Radca prawny, wspólnik i współzałożyciel kancelarii Brysiewicz i Wspólnicy sp.k., absolwent
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Okręgowej Izby
Radców Prawnych w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa
regulacyjnego dla branży energetycznej oraz budowlanej. Pracował w największych i najbardziej
prestiżowych kancelariach prawniczych w Polsce takich jak RKKW, czy Dentons. Autor licznych
publikacji dotyczących prawa pomocy publicznej, prawa korporacyjnego, otoczenia prawnego
odnawialnych źródeł energii, czy też systemu wspierania efektywności energetycznej. Prowadzi
bloga prawonaplacubudowy.pl, w którym opisuje prawne aspekty działalności deweloperskiej.

Dominik
Sołtysiak

Dominik Sołtysiak ma ponad 17-letnie doświadczenie zawodowe; współpracuje z BSJP od
2007 roku jako ekspert w zakresie prawa energetycznego. Kieruje departamentem prawa
energetycznego i ochrony środowiska.
Świadczy kompleksowe doradztwo prawne dla podmiotów prowadzących działalność
w zakresie energetyki konwencjonalnej jak i odnawialnej oraz podmiotów użyteczności publicznej.
Reprezentuje klientów przed organami administracyjnymi oraz sądami powszechnymi
i administracyjnymi we wszystkich kwestiach związanych z procesem inwestycyjnym projektów
infrastrukturalnych w sektorze energetyczny, w tym zagadnieniami prawa ochrony środowiska,
prawa budowlanego oraz przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. Posiada wieloletnie
bogate doświadczenie w prowadzeniu obsługi prawnej transakcji, procesów due dlilgence
w szczególności akwizycji projektów farm wiatrowych, fotowoltaicznych.
Jest członkiem Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie (2005). Jest absolwentem wydziału
prawa na Uniwersytecie Warszawskim (2002) i Uniwersytetu Kraju Saary w Saarbrücken (2002).
W 2002 roku został laureatem nagrody VONTOBEL za najlepszą pracę magisterską Wydziału
Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Przed nawiązaniem współpracy z BSJP pracował dla jednej
z niemieckich czołowych kancelarii prawnych.

Radca Prawny,
Partner, Kancelaria
Brysiewicz i
Wspólnicy

Adwokat. Kancelaria
BSJP

Kinga
Węgrzyn

Prawnik, wieloletni
pracownik URE,
mediator

Aleksandra
Zielonka

Aplikant adwokacki,
HWW Hewelt
Wojnowski i Wspólnicy

Prawnik, specjalizujący się w zakresie prawa energetycznego ze szczególnym uwzględnieniem
ochrony odbiorcy w gospodarstwie domowym, posiada doświadczenie w obszarze realizacji
zadań regulatora w sprawach koncesjonowania, taryf oraz rozstrzygania spraw spornych
w obszarach rynków gazu zimnego, energii elektrycznej i ciepła. Wieloletni pracownik URE,
mediator.

Specjalizuje się w prawie handlowym, energetycznym i gospodarczym. Doświadczenie
zawodowe zdobywała podczas pracy w dużej warszawskiej kancelarii adwokackiej oraz jako
prawnik wewnętrzny w spółkach z branży energetycznej, finansowej oraz nowych technologii.
Posiada szerokie doświadczenie w zakresie obsługi korporacyjnej spółek, transakcji M&A,
przekształceń spółek prawa handlowego oraz sporach korporacyjnych. W ramach obsługi
podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych zajmowała się także reprezentacją klientów
w sporach sądowych. Obecnie na stałe związana z kancelarią prawną HWW Hewelt, Wojnowski
i Wspólnicy sp. k. Zasiadała w radzie programowej fundacji Międzynarodowy Instytut Demokracji
oraz była członkiem stowarzyszenia Normalne Państwo. Pro bono świadczy usługi prawne na
rzecz takich podmiotów jak Fundacja Serce Dla Zwierząt. Jest absolwentką prawa Wydziału Prawa
i Administracji na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Obecnie odbywa
aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.
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Do udziału w wydarzeniu zapraszamy:
Członków zarządów, dyrektorów, kierowników
i specjalistów z branż: energetyka, (operatorzy
i spółki obrotu), gazownictwo, kogeneracja.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Działy, do których kierujemy wydarzenie:
Energetyczny
Finansowy
Techniczny
Kontroling,
Sprzedaż
Rozliczeń i Analiz
Sprawozdawczości
Zmiany sprzedawcy
Rozwoju rynku
Regulacji
Operacyjny
Obrót/Handel/Dystrybucja

Adres szkolenia:

Organizator
MMC Polska jest niezależnym organizatorem
spotkań biznesowych w Polsce. Spółka
organizuje
szkolenia,
konferencje
i
kongresy dedykowane specjalistom, kadrze
menadżerskiej oraz zarządom wiodących
firm w Polsce. Szkolenia i konferencje
prowadzone są przez znanych praktyków,
ekspertów
posiadających
wieloletnie
doświadczenie w swojej branży. Kongresy
mają charakter międzynarodowy, skupiają
pełną reprezentację rynku, zarówno firm,
jak i administracji centralnej i regulatora.
MMC Polska organizuje również szkolenia
zamknięte w pełni dopasowane do potrzeb
klientów. Efektem organizowanych wydarzeń
jest podniesienie kwalifikacji pracowników,
zdobycie wiedzy praktycznej oraz zwiększenie
przewagi konkurencyjnej. Współpracujemy
m.in. z: Orange, T-Mobile, Play, Polkomtel, PKN
ORLEN S.A, PGNiG, Tauron Polska Energia,
Hawe SA, Emitel, KPMG, PwC, E&Y, Deloitte,
UKE, URE, KNF, PKO BP, PEKAO SA, PZU, NBP,
Asseco Poland, Intel, Comarch. W skład Grupy
MMC Polska wchodzi: MM Conferences S.A.,
MMC Events oraz MMC Design

REGENT WARSAW HOTEL
ul. Belwerderska 23
00-761 Warszawa

Kontakt w kwestiach
merytorycznych:

Kontakt w kwestii
uczestnictwa:

Paulina Jaworska
Project Manager
Conferences Department
T: 22 379 29 42
E-mail: p.jaworska@mmcpolska.pl

Aneta Ślepowrońska
Project Advisor
Business Advisory Department
tel:+48 22 379 29 17
a.slepowronska@mmcpolska.pl
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