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Wyzwania w zakresie  
emisji do powietrza  
i gospodarowania odpadami  
- aspekty prawne i praktyczne
 Nowe wymogi dla średnich źródeł spalania - dyrektywa MCP
 Niejasności oraz potencjalne luki prawne związane z implementacją  

   Konkluzji BAT LCP do polskiego porządku prawnego
 Przegląd nowych regulacji gospodarowania odpadami

14-15 maja 2019 roku Westin Warsaw Hotel
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Główne zagadnienia:
• Nowe wymogi dla średnich źródeł spalania - dyrektywa MCP 
• Niejasności oraz potencjalne luki prawne związane z implementacją Konkluzji BAT LCP do polskiego porządku 

prawnego
• Naliczanie opłaty za rok 2019 na podstawie raportu do KOBIZE
• Odstępstwa od granicznych wielkości emisyjnych
• Zmiany w prowadzeniu ewidencji i rejestru odpadów - cyfryzacja systemu
• Przegląd nowych regulacji gospodarowania odpadami
• Zasady zabezpieczenia roszczeń dla pokrycia kosztów negatywnych skutków w
• środowisku
• Sankcje karne za naruszenie wymagań w zakresie gospodarowania odpadami (przestępstwa i wykroczenia). 

Orzeczenia sądowe – odpowiedzialność właściciela

W ostatnim czasie w życie weszły zmiany stanowiące kolejny etap wdrożenia dyrektywy dotyczącej 
średnich  źródeł spalania – dyrektywy MCP. Z dniem 20 grudnia 2018r. wszedł w życie  obowiązek 
wykonywania wstępnych pomiarów emisji dla nowo budowanych lub istotnie zmienianych źródeł spalania 
paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW. Dotychczas obowiązek 
wykonywania wstępnych pomiarów emisi obejmował tylko instalacje wymagające pozwolenia. Dodatkowo, dnia 
1 stycznia 2019r. powstał rejestr średnich źródeł spalania. Na wydarzeniu omówione zostaną również konkluzje 
BAT w krajowych regulacjach ochrony środowiska, emisje do powietrza, do wód oraz techniki redukcji emisji, a także 
konkluzje BAT dla przetwarzania odpadów.

Na ten rok zaplanowanych jest również dużo zmian w zakresie gospodarowania odpadami dla przedsiębiorstw. Firmy jeszcze 
nie zakończyły wdrażania nowelizacji ustawy o odpadach z września 2018r, a już planowane są nowe, szczegółowe wytyczne. 
Najważniejsze zmiany w tym roku: nowe przepisy dotyczące wymagań przeciwpożarowych dla miejsc magazynowania odpadów  
(do 22.08.2019r.), obowiązek złożenia wniosku o dostosowanie posiadanych pozwoleń/zezwoleń w zakresie gospodarowania 
odpadami (termin wdrożenia do 05.09.2019). Zmieni się również zakres odpowiedzialności przedsiębiorcy za gospodarowanie 
odpadami niebezpiecznymi. W 2019 roku wszystkie firmy gospodarujące odpadami muszą przygotować się również do cyfryzacji 
systemu, zmienią się zasady transportu odpadów, a Inspekcja Ochrony Środowiska zyska nowe uprawnienia oraz pojawią się nowe 
sankcje pieniężne. 12 lutego 2019 roku weszło w życie rozporządzenie określające stawki zabezpieczeń dla magazynującyh odpadów. 
Jeśli chcesz dowiedzieć się szczegółowych informacji o podanych zmianych oraz więcej, zgłoś uczestnictwo w wydarzeniu. Specjaliści  
z zakresu regulacji ochrony środowiska przedstawiają wszystkie kwestie, z jakimi musi zapoznać się i wdrożyć Twoja firma. 
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Program 

9:00     Rejestracja uczestników i poranna kawa

9:15   Nowe wymogi dla średnich źródeł spalania - dyrektywa MCP i jej transpozycja do prawa 
polskiego 

• Pomiary wstępne i okresowe – kto jest do nich zobowiązany i gdzie przekazywać wyniki?
• Monitorowanie emisji i eksploatacja urządzeń redukujących emisje
• Zmiany w emisji SO2, Nox i pyłów według Dyrektywy MCP
• Mechanizmy łagodzące przewidziane w Dyrektywie MCP 

Zbigniew Kozłowski, Adwokat, Partner, Head of Environment, Kancelaria K&L Gates

10:30     Przerwa kawowa i czas na networking
10:45     Przepisy o źródłach spalania paliw i konkluzje BAT dla sektora LCP 

• Kluczowe instytucje prawa unijnego oraz krajowego - pojęcie standardów emisyjnych, standardów jakości 
środowiska, źródeł spalania paliw i pozwoleń na korzystanie ze środowiska

• Wymogi formalne związane ze zmianą statusu instalacji - decyzje, pozwolenia
• Niejasności oraz potencjalne luki prawne związane z implementacją Konkluzji BAT LCP do polskiego 

porządku prawnego
• Mechanizm dostosowania instalacji i pozwoleń do wymagań konkluzji BAT
• Kwestie poboczne związane z opuszczeniem reżimu LCP
• Wymagania emisyjne dla LCP – emisje do wód, powietrza oraz techniki redukcji emisji 

Miłosz Tomasik, Radca Prawny, Counsel, Kancelaria K&L Gates

12:30     Przerwa na lunch
13:15    Zmiany we wnioskach o uprawnienia do emisji CO2 na nowy okres rozliczeniowy - 

rozporządzenie Komisji (UE) 2019/331   
Milena Kazanowska – Kędzierska, Prawnik, Energetyka; Surowce Naturalne i Przemysł Chemiczny; Ochrona 
Środowiska, Kancelaria Kochański i Partnerzy

15:00     Zakończenie I dnia konferencji

I dzień – 14 maja



7:45   Rejestracja uczestników i poranna kawa
8:00   Zmiany do systemu gospodarowania odpadami  

• Pakiet nowelizacji dotyczących odpadów
• Zabezpieczenie roszczeń 
• Nowe rozporządzenie o magazynowaniu odpadów
• Wniosek o aktualizację decyzji odpadowych
• Zmiany dot. produktu ubocznego 

Karol Jaworecki, Prawnik, Praktyka Prawa Ochrony Środowiska, Kancelaria CMS

9:30   Nowe uprawnienia i kompetencje Inspekcji Ochrony Środowiska 
• Nowe uprawnienia kontrolne inspektorów WIOS 
• Orzeczenia sądowe jako wynik nieprawidłowości w kontroli
• Prawo do wstrzymania działalności przedsiębiorstwa – studium przypadków 
• Rola inspektorów WIOS w procesie wydania (zmiany) zezwoleń 

Joanna Kwaśny-Krajewska, Radca Prawny, Kancelaria Wierzbowski Eversheds Sutherland

10:30   Przerwa kawowa i czas na networking
10:45   Przegląd nowych regulacji gospodarowania odpadami 

• Wymagania przeciwpożarowe dla miejsc magazynowania odpadów
• Wizyjny system kontroli miejsc magazynowania odpadów
• Nowy czas magazynowania odpadów i ich masy
• Zmiana zasad przewozu odpadów niebezpiecznych i odpowiedzialności przedsiębiorcy  

Zbigniew Kozłowski, Adwokat, Partner, Head of Environment, Kancelaria K&L Gates 
Miłosz Tomasik, Radca Prawny, Counsel, Kancelaria K&L Gates

12:15   Przerwa na lunch

13:15   Odpowiedzialność za naruszenie wymagań w zakresie wytwarzania, zbierania i 
przetwarzania odpadów 

• Sankcje karne za naruszenie wymagań w zakresie gospodarowania odpadami (przestępstwa i 
wykroczenia)

• Administracyjne kary pieniężne
• Odpowiedzialność właściciela nieruchomości, na której odbywa się gospodarowanie odpadami
• Problemy praktyczne związane z egzekwowaniem odpowiedzialności 

Dominik Wałkowski, Adwokat, Kancelaria Wardyński i Wspólnicy 

15:00    Zakończenie II dnia konferencji i wręczenie certyfikatów uczestnikom

www.mmcpolska.pl

Program 
II dzień – 15 maja
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Karol Jaworecki, Prawnik, Praktyka Prawa Ochrony Środowiska, 
Kancelaria CMS
Karol Jaworecki jest aplikantem radcowskim i prawnikiem w Praktyce 
Prawa Ochrony Środowiska w Departamencie Energetyki i Projektów 
Infrastrukturalnych w kancelarii CMS. 
Specjalizuje się w doradztwie w szeroko rozumianych zagadnieniach 
dotyczących polskiego oraz unijnego prawa ochrony środowiska. 
Posiada doświadczenie w realizacji m. in. projektów z zakresu 
uzyskiwania i zmiany pozwoleń środowiskowych, ocen oddziaływania 
na środowisko, wykonywania obowiązków związanych z 
dostosowaniem instalacji do wymogów określonych w dyrektywie 
IED oraz Konkluzjach BAT dla LCP. Uczestniczył w analizach 
związanych z szacowaniem ryzyk inwestycyjnych w planowanych 
przedsięwzięciach modernizacji bloków energetycznych. Brał udział 
w sporządzaniu analiz dotyczących zasadności występowania o 
udzielenie odstępstw i derogacji od standardów emisyjnych.  
Karol Jaworecki wspierał zespoły reprezentujące duże podmioty 
z sektora energetycznego w postępowaniach administracyjnych i 
sądowoadministracyjnych związanych z uzyskiwaniem pozwoleń 
środowiskowych. Doradzał także w postępowaniach dotyczących 
uzyskiwania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania 
terenu oraz pozwoleń na budowę. Uczestniczył w audytach 
prawnych (due diligence) w zakresie ochrony środowiska i projektów 
budowlanych. Sporządzał ponadto opinie prawne dla podmiotów z 
sektora energetycznego, w których analizował zasadność wnoszenia 
środków zaskarżenia od niekorzystnych orzeczeń sądowych i 
administracyjnych.  

Zbigniew Kozłowski, Adwokat, Partner, Head of Environment, 
Kancelaria K&L Gates
Adwokat kierujący Zespołem Prawa Ochrony Środowiska w 
Departamencie Energetyki w czołowej kancelarii w kraju. Doradza 
w kwestiach dotyczących m.in. emisji przemysłowych, handlu 
uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla, ocen oddziaływania na 
środowisko, gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej, 
pozwoleń na korzystanie ze środowiska oraz zanieczyszczeń 
środowiska. W ramach kancelarii świadczył m.in. kompleksową 
pomoc prawną na rzecz ENEA Wytwarzanie w sprawach związanych 
z wyciekiem mazutu z Elektrowni Kozienice, decyzjami o 
środowiskowych uwarunkowaniach, pozwoleniami zintegrowanymi 
oraz zezwoleniami na udział w systemie handlu emisjami. 
Opracował scenariusze postępowania dla kilku elektrociepłowni 
należących do grupy Veolia zmierzające do uzyskania dodatkowych 
nieodpłatnych uprawnień do emisji CO2. Doradzał ArcelorMittal 
Poland w kwestii odstępstw od konkluzji BAT. Brał udział w 
przygotowaniu strategii wdrożenia dyrektywy IED w sieci elektrowni 
i elektrociepłowni z dużej grupy energetycznej. Reprezentował 
z sukcesem klientów w szeregu postępowań administracyjnych 
i sądowo-administracyjnych. Uczestniczył również w projektach 
związanych z budową nowych mocy wytwórczych w polskiej 
energetyce.
Przez analityków Chambers & Partners został uznany za „notable 
practicioner” z pozycją w Band 2, a jego zespół uplasował się w 
kategorii Band 1, którą utrzymuje nieprzerwanie od początku 
istnienia odrębnej klasyfikacji „Environment” w rankingu Chambers 
& Partners. 
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Joanna Kwaśny-Krajewska, radca prawny, Wierzbowski 
Eversheds Sutherland 
Joanna Kwaśny-Krajewska jest radcą prawnym w zespole Consumer, 
Regulatory & Life Sciences kancelarii Wierzbowski Eversheds 
Sutherland. Specjalizuje się w prawie ochrony środowiska. W 
ramach swojej dotychczasowej praktyki wielokrotnie analizowała 
zgodność działalności przedsiębiorców z wymogami regulacji 
prawa ochrony środowiska. Brała również udział w transakcjach 
fuzji i przejęć oraz w wielu projektach inwestycyjnych, doradzając w 
zakresie ryzyk środowiskowych, w tym w szczególności w zakresie 
możliwych rozwiązań wyłączających lub ograniczających takie 
ryzyko, czy też ewentualnych działaniach naprawczych. Posiada duże 
doświadczenie w procesach uzyskiwania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach. Doradza przedsiębiorcom w zakresie 
obowiązujących przepisów dotyczących ochrony środowiska, 
w szczególności w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, 
zagospodarowania odpadów, emisji substancji do powietrza 
oraz emisji hałasu, a także w postępowaniach administracyjnych 
i sądowych dotyczących spraw związanych z oddziaływaniem na 
środowisko. 

Joanna Kwaśny 
-Krajewska 
Kancelaria Wierzbowski 
Eversheds Sutherland

Milena Kazanowska–Kędzierska, Prawnik, Energetyka; Surowce 
Naturalne i Przemysł Chemiczny; Ochrona Środowiska, 
Kancelaria Kochański i Partnerzy 
Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów z 
sektora elektroenergetycznego, gazowego, ciepłowniczego, paliw 
ciekłych i stałych oraz odnawialnych źródeł energii. Posiada bogate 
doświadczenie w zakresie zagadnień regulacyjnych oraz obsługi 
projektów inwestycyjnych. 
Reprezentuje przedsiębiorców w postępowaniach przed Prezesem 
Urzędu Regulacji Energetyki, m.in. w postępowaniach koncesyjnych, 
taryfowych, o wyznaczenie operatora systemu dystrybucyjnego 
oraz w sprawach dotyczących kar pieniężnych. Świadczy bieżącą 
pomoc prawną w sprawach z obszaru prawa ochrony środowiska. 
Przed rozpoczęciem współpracy z kancelarią K&P zdobywała 
doświadczenie w wiodących międzynarodowych oraz krajowych 
kancelariach prawnych, a także jako in house lawyer w dziale 
prawnym przedsiębiorstwa zajmującego się importem surowców 
energetycznych.
Milena Kazanowska – Kędzierska ukończyła prawo na Uniwersytecie 
Marii Curie-Skłodowskiej z wyróżnieniem jako najlepszy absolwent 
Wydziału Prawa i Administracji UMCS. Jest stypendystką V edycji 
Akademii Energii organizowanej przez Fundację im. Lesława A. 
Pagi. Z wynikiem bardzo dobrym ukończyła studia podyplomowe 
w zakresie zarządzania i finansów w energetyce na kierunku 
Akademia Energetyki w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły 
Głównej Handlowej w Warszawie oraz na kierunku Prawo ochrony 
środowiska na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego. 
W styczniu 2019 roku ukończyła aplikację adwokacką przy Izbie 
Adwokackiej w Warszawie, oraz niezależnie od tego opracowuje 
rozprawę doktorską z zakresu prawa energetycznego w Katedrze 
Prawa Międzynarodowego i Unii Europejskiej Akademii Leona 
Koźmińskiego.

Milena Kazanowska 
–Kędzierska
Prawnik, Energetyka; Surowce Naturalne 
i Przemysł Chemiczny; Ochrona Środowiska, 
Kancelaria Kochański i Partnerzy

prelegenci



www.mmcpolska.plRejestracja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska.pl

Dr Dominik Wałkowski jest adwokatem, partnerem 
odpowiedzialnym za praktykę prawa ochrony środowiska. Jest 
też członkiem praktyki transakcji i prawa korporacyjnego.
Zajmuje się polskim, europejskim i międzynarodowym prawem 
ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań 
prawnych procesów inwestycyjnych. Prowadzi sprawy związane 
z odpowiedzialnością podmiotów oraz członków organów spółek 
za naruszenie przepisów dotyczących ochrony środowiska oraz 
spowodowanie szkody w środowisku. Reprezentuje klientów 
w szczególności w złożonych postępowaniach przed organami 
administracji publicznej i sądami administracyjnymi. Zajmuje 
się zagadnieniami prawnymi związanymi z oceną oddziaływania 
na środowisko, budową i eksploatacją dużych zakładów 
przemysłowych, transgranicznym przemieszczaniem odpadów, a 
także ochroną zasobów przyrody i bioróżnorodności. Specjalizuje 
się w zagadnieniach prawa międzynarodowego publicznego i 
sporów międzynarodowych, w tym w szczególności w zakresie 
prawa morza i ochrony środowiska (spory wynikające ze zmian 
klimatu, poszukiwanie i wydobywanie surowców z dna morskiego, 
podejmowanie działalności w obszarach morskich poza jurysdykcją 
państw). 
Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, doktorem nauk prawnych w 
dziedzinie prawa międzynarodowego publicznego i prawa morza.
Jest członkiem Amerykańskiego Stowarzyszenia Prawa 
Międzynarodowego (American Society of International Law) oraz 
Europejskiego Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (European 
Society of International Law). Pełni też funkcję Regional Vice Chair 
na region Europa/Bliski Wschód/Afryka w praktyce prawa ochrony 
środowiska (Environmental Law Practice Group) w Lex Mundi. 
Jest współautorem książek „Ryzyka prawne w transakcjach fuzji 
i przejęć” (Warszawa 2013) oraz „Prawo ochrony środowiska w 
transakcjach fuzji i przejęć oraz nabycia nieruchomości” (Warszawa 
2014) oraz licznych publikacji w zakresie prawa ochrony środowiska, 
prawa morza i międzynarodowego prawa publicznego.

Dominik 
Wałkowski 
Kancelaria Wardyński i 
Wspólnicy

Miłosz Tomasik, Radca Prawny, Counsel, Kancelaria K&L 
Gates. Specjalizuje się w prawie ochrony środowiska, w tym w 
szczególności w zagadnieniach dotyczących emisji przemysłowych, 
oceny oddziaływania na środowisko, pozwoleń na korzystanie 
ze środowiska (w szczególności pozwoleń zintegrowanych), 
zanieczyszczeń powierzchni ziemi, prawa wodnego oraz 
gospodarowania odpadami. Doradza również w kwestiach 
związanych z prawem budowlanym, zagospodarowaniem 
przestrzennym oraz prawem geologicznym i górniczym.
Z powodzeniem wspiera Klientów w postępowaniach toczących się 
przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi 
w sprawach dotyczących decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach, koncesji, pozwoleń zintegrowanych, miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego oraz dostępu do 
informacji o środowisku. Bierze udział w rozwijaniu szeregu 
projektów w kluczowych gałęziach polskiej gospodarki, w tym 
największych przedsięwzięć inwestycyjnych w sektorze energetyki 
konwencjonalnej na przestrzeni ostatnich dekad, kopalni węgla 
kamiennego, poszukiwania i rozpoznawania węglowodorów, 
projektów infrastrukturalnych, oraz zakładów produkcyjnych z 
różnych dziedzin przemysłu. Doradza w procesie wdrożenia nowych 
regulacji dla energetyki w postaci tzw. Konkluzji BAT LCP w szeregu 
instalacji z sektora energetycznego.
Prowadzi również wykłady na studiach podyplomowych z zakresu 
prawa ochrony środowiska na jednej z warszawskich uczelni 
wyższych. Mec. Tomasik otrzymał rekomendację indywidualną w 
dziedzinie prawa ochrony środowiska w międzynarodowym rankingu 
Chambers Europe.

Miłosz 
Tomasik 
Kancelaria K&L Gates
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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 do  świadczenie 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.

Przedsiębiorstwa z sektora energetyczne-
go oraz przedsiębiorstwa przemysłowe  
z sektora: metalurgicznego, mineralnego, 
cementowego, hutniczego, wapienniczego, 
chemicznego, koksowniczego, gospodarki 
odpadami. W szczególności do udziału  
w wydarzeniu zapraszamy kadrę zarzą-
dzającą, przedstawicieli departamentów 
i działów: 

• Ochrony Środowiska i Ekologii 
• Monitorowania i Pomiaru Emisji
• Kontroli i Eksploatacji 
• Inwestycji  
• Technicznych
• Badania i Rozwoju 
• Prawnego 
• Strategii 
• Kancelarie prawne świadczące usługi 

dla sektora energetycznego oraz 
przemysłu

• Firmy doradcze obsługujące  
ww. sektory

Westin Warsaw Hotel
al. Jana Pawła II 21
00-854 Warszawa 

Kontakt  
do Producenta:

Kontakt do  
Kierownika Sprzedaży:

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

Aleksandra Kurek 
Junior Project Advisor 
Business Advisory Department 
T: +48 22 379 29 68 
e-mail: a.kurek@mmcpolska.pl

Organizator

Grupa docelowa:

Adres szkolenia:


