
 
 

 

 

 
 

Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza  
 

oraz  

 
Kancelaria prawna Kochański Zięba Rąpała i Partnerzy 

 

zapraszają do udziału w śniadaniu roboczym:  
 

  

KKttoo  zzyysskkaa??  KKttoo  ssttrraaccii??  SSkkuuttkkii  ddllaa  pprrzzeeddssiięębbiioorrccóóww..  
  

PPrroojjeekktt  uussttaawwyy  oo  OOddnnaawwiiaallnnyycchh  ŹŹrróóddłłaacchh  EEnneerrggiiii  oorraazz  

zzmmiiaannyy  uussttaawwyy  PPrraawwoo  eenneerrggeettyycczznnee..  
 

 
 

Data: 28 lutego 2012 r. (wtorek), godz. 9:30 – 12:00 
 

Miejsce: siedziba firmy Kochański Zięba Rąpała i Partnerzy,  
Metropolitan, Plac Piłsudskiego 1, Warszawa. 

 
 

Planowana nowelizacja prawa energetycznego, zawarta w projektach ustawy Prawo 

energetyczne, ustawy Prawo gazowe, a w szczególności ustawy o OZE, może skutkować 

znaczącym wzrostem ryzyka inwestycyjnego po stronie przedsiębiorstw energetycznych. Wbrew 

deklarowanej przez projektodawców „liberalizacji” zasad funkcjonowania rynku energetycznego 

oraz „racjonalizacji” systemu wsparcia dla OZE, zamierzone zmiany – w aktualnym kształcie – 

mogą przynieść odwrotny skutek. Celem śniadania jest omówienie i dyskusja nad 

projektowanymi zmianami, w szczególności w kontekście zamkniętego niedawno etapu 

konsultacji społecznych i rozpoczynającego się niebawem procesu legislacyjnego w Sejmie RP. 

 

 
Osoby prowadzące:  
 
Magdalena Mitas – starszy prawnik, lider Praktyki Energetycznej w KZR&P. Doświadczenie w zakresie 
kompleksowej obsługi inwestycji sektora energetyki odnawialnej oraz konwencjonalnej, w tym m.in. farm 
wiatrowych, biogazu, elektrowni węglowych oraz koksowni. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących 
ochrony środowiska, w tym zanieczyszczeń środowiska, szkód środowiskowych, badania zgodności 
ze standardami emisji i obowiązującymi procedurami administracyjnymi oraz zagadnieniami związanymi 
z handlem uprawnieniami CO

2
. Autorka wielu publikacji, m.in. w E-Competition Bulletin, Gazecie Prawnej 

i Rzeczpospolitej. 

 
Dr Michał Będkowski-Kozioł - Partner w KZR&P, kieruje Departamentem Prawa Konkurencji i Prawa 
Antymonopolowego. Ekspert w zakresie prawa ochrony konkurencji i regulacji sektorów infrastrukturalnych 
oraz w zakresie prawa energetycznego, m. in. dot. wzajemnych relacji pomiędzy nadzorem 
antymonopolowym, a regulacyjnym. Adiunkt i wykładowca w Katedrze Prawa Gospodarczego Publicznego 
na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Autor 
i współautor szeregu publikacji w kraju i za granicą, w tym komentarzy i opracowań monograficznych oraz 
artykułów w fachowej prasie naukowej. 
 
Szkolenie będzie prowadzone w j. polskim, z tłumaczeniem na j. hiszpański. 
 



Zgłaszam uczestnictwo w szkoleniu: 
 
Imię i nazwisko uczestnika/ów______________________________________________________________ 
 
Nazwa firmy ____________________________________________________________________________ 
 
Adres _________________________________________________________________________________ 
 
Tel. __________________          Fax _________________________           e- mail_____________________ 
 
NIP _____________________________ Regon ________________________ 
 
Koszt udziału w szkoleniu dla jednej osoby:  
▪ 100 PLN (+23% VAT) członkowie PHIG    x liczba uczestników = __________________ 
▪ 200 PLN (+23% VAT) dla firm nie będących członkami PHIG x liczba uczestników = _____________ 
 
 
Należność w wysokości  ____________ zł przekazuję na konto: Polsko – Hiszpańska Izba Gospodarcza 
Kredyt Bank S.A. VIII Oddział, filia nr 1 w Warszawie, 32 1500 1878 1211 9002 3117 0000. 
 
 

Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem na nr 22 511 15 71 lub na adres phig@phig.pl do dn. 23.02.2012 
 

 
 
Szkolenie odbędzie się przy minimalnej liczbie 10 uczestników 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów związanych z organizacją szkoleń, konferencji, sympozjów 
organizowanych przez Polsko – Hiszpańską Izbę Gospodarczą w Warszawie. Dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane 
zgodnie z przepisem ustawy z dn. 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883). 
 

       ....................................................................
       Podpis i pieczątka Prezesa lub Dyrektora 

mailto:phig@phig.pl

