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PRELEGENCI:

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W WYDARZENIU

Najbliższe miesiące przyniosą wiele zmian w zakresie ochrony środowiska, a najnow-
sze regulacje prawne będą sporym wyzwaniem dla przedsiębiorców z branży energe-
tycznej i przemysłowej. W związku z tym, chcielibyśmy zaprosić Państwa na konferen-
cję dotyczącą aktualnych wyzwań w zakresie ochrony środowiska. 
Przed nami kolejne zmiany w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cie-
plarnianych oraz wytyczne projektu Europejskiego Zielonego Ładu zapowiadające 
zaostrzenie polityki emisyjnej. W połowie roku w życie wejdzie tak zwany Pakiet Od-
padowy, będący częścią prawa o rozszerzonej odpowiedzialności producenta oraz 
projektu gospodarki cyrkularnej. Kontrowersje w dalszym ciągu budzi także rejestr 
BDO i sposób prowadzenia ewidencji i raportowania, w związku, z którymi pojawiło 
się wiele wątpliwości natury praktycznej.  Podczas konferencji eksperci prawni oraz 
praktycy z zakresu regulacji ochrony środowiskowej omówią wszelkie budzące wąt-
pliwości kwestie oraz nadchodzące zmiany prawne, jakie w niedługim czasie musi 
wdrożyć Twoja firma.
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AGENDA

DZIEŃ PIERWSZY

09:15 �REJESTRACJA�UCZESTNIKÓW

09:30 Emisje CO 2 - zmiany w polityce emisyjnej

•  System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych od 2021 roku

• Funkcjonowanie Rezerwy Stabilności Rynkowej (MSR) dla CO2 od 2021 roku

• 4 etap rozliczeniowy – zasady ustalania przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji

• Mechanizmy finansowania technologii niskoemisyjnych - Fundusz Innowacyjny i Modernizacyjny

• Zaostrzenie polityki emisji CO2 zgodnie z wytycznymi projektu Europejskiego Zielonego Ładu

• Założenia projektu neutralności klimatycznej 2050 r.

• Warunki standardów emisyjnych oraz finansowanie długoterminowych celów polityki klimatycznej

WOJCIECH SZOPIŃSKI, Radca Prawny, Prawnik w Praktyce Prawa Ochrony Środowiska, Kancelaria CMS

11:00 PRZERWA

11:30 Wymagania�BAT�dla�instalacji�przemysłowych,�energetycznych�i�przetwarzania�odpadów

• Najnowsze zmiany prawne w zakresie konkluzji BAT

• Inicjatywy legislacyjne UE w odniesieniu do instalacji - dokument BREF i jego transpozycja do prawa 
krajowego w 2021 r.

MIŁOSZ TOMASIK, Counsel, Radca prawny w Zespole Prawa Ochrony Środowiska, DWF Poland Jamka

13:00 PRZERWA

13:15 �Nowe�regulacje�prawne�w�zakresie�pozyskiwania�decyzji�środowiskowych

• Procedury oceny planowanych przedsięwzięć w kontekście oddziaływania na środowisko

• Nowe uprawnienia Organizacji Ekologicznych i Sądów Administracyjnych w procesie pozyskiwania 
decyzji środowiskowych

• Postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowych w praktyce - procedury i etapy 
postępowania przed organem administracji publicznej w świetle nowej ustawy OOŚ

SERGIUSZ URBAN, Counsel, Kancelaria WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr

14:15 �Prawo�wodne�–�jak�w�praktyce�funkcjonują�regulacje�poświęcone�opłatom�za�usługi�wodne?

• Prawo wodne a zasada przyjaznej interpretacji przepisów

• Kogo i czego dotyczą opłaty za usługi wodne?

• Wpływ orzecznictwa sądów administracyjnych na proces kalkulowania wysokości opłat

• Ostatnie zmiany legislacyjne a dotychczas wypracowana praktyka stosowania przepisów o opłatach 
za usługi wodne

TYMON GRABARCZYK, Associate, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka sp.k.

15:30  ZAKOŃCZENIE PIERWSZEGO DNIA
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AGENDA

DZIEŃ DRUGI

09:15  REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

09:30 ��Praktyczna�strona�funkcjonowania�programu�BDO�w�świetle�najnowszych�zmian�i�wymogów

• Problematyka ewidencji i sprawozdawczości odpadowej

• Nowe zasady raportowania i rozliczeń odpadowych za 2019 rok

• Nadawanie uprawnień użytkownikom głównym i podrzędnym

• Proces postępowania w razie awarii systemu BDO

• Prawidłowe wypełnianie KPO

• Przekazywanie odpadów i przenoszenie odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami

• Utrata statusu odpadu w praktyce na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy o odpadach oraz ich 
klasyfikacja

KAROL JAWORECKI, Prawnik w Praktyce Prawa Ochrony Środowiska, Kancelaria CMS

11:00 PRZERWA

11:30 Odpowiedzialność�za�naruszenie�nowych�obowiązków�wynikających�z�przepisów�o�odpadach 

• Uprawnienia Inspekcji Ochrony Środowiska podczas kontroli dotyczących gospodarowania odpadami 
i przestrzegania przepisów ustawy

• Odpowiedzialność za naruszenia obowiązków dot. BDO

• Sankcje finansowe, sposoby ich egzekwowania oraz możliwości odwołania się od wymierzonych kar

DOMINIK WAŁKOWSKI, Adwokat, Kancelaria Wardyński i Wspólnicy 

12:45 PRZERWA

13:30 �Nowe�wymogi�dla�przedsiębiorców�przemysłowych�i�produkcyjnych�-�unijne�ramy�
monitorowania�Gospodarki�o�Obiegu�Zamkniętym�i�Rozszerzona�Odpowiedzialność�
producenta�–�przegląd�nadchodzących�zmian�legislacyjnych 

• Wdrożenie nowych technologii w systemie zarządzania odpadami i odzysku przemysłowego - 
finansowanie inwestycji proekologicznych

• Wdrożenie Pakietu Odpadowego - Dyrektywy odpadowe UE – WFD/PPWD/LD I SUP

• Magazynowanie odpadów w świetle nowych rozporządzeń MSWiA

• Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta – zmiany prawne i wyzwania wobec producentów

KRZYSZTOF WIŃSKI, Starszy menedżer, PwC Polska 

15:00  ZAKOŃCZENIE WYDARZENIA
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TYMON GRABARCZYK, Associate,  Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka sp.k.  
Tymon Grabarczyk pracuje w zespole prawa ochrony środowiska; jego doświadczenie obejmuje m.in. do-
radztwo w zakresie ocen oddziaływania na środowisko, gospodarki odpadami, gospodarki wodnej oraz 
działalności wodociągowo-kanalizacyjnej; autor publikacji naukowych i popularnonaukowych poświęco-
nych ochronie środowiska i gospodarowaniu wodami, współautor poradników: „Opłaty za usługi wodne 
w nowym prawie wodnym” (C.H. Beck 2018) i „Konstruowanie i zatwierdzanie taryf dla wody i ścieków” (C.H. 
Beck 2019). 

PRELEGENCI

KAROL JAWORECKI, Prawnik w Praktyce Prawa Ochrony Środowiska, Kancelaria CMS
Specjalizuje się w polskim oraz unijnym prawie ochrony środowiska, doradzając w szczególności przedsię-
biorstwom z sektora energetycznego, odpadowego i budowlanego oraz przemysłu ciężkiego. 

Posiada doświadczenie w realizacji m. in. projektów z zakresu uzyskiwania i zmiany pozwoleń środowisko-
wych, ocen oddziaływania na środowisko, wykonywania obowiązków związanych z dostosowaniem insta-
lacji 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 od-
stępstw i derogacji od standardów emisyjnych. Posiada bardzo szerokie doświadczenie w kwestiach zwią-
zanych z prawem odpadowym oraz w projektach z zakresu historycznego zanieczyszczenia powierzchni 
ziemi.

Karol Jaworecki wspierał zespoły reprezentujące duże podmioty z sektora energetycznego w postępowa-
niach administracyjnych i sądowoadministracyjnych związanych z uzyskiwaniem pozwoleń środowisko-
wych. Doradzał także w postępowaniach dotyczących uzyskiwania decyzji o warunkach zabudowy i za-
gospodarowania 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 niekorzyst-
nych orzeczeń sądowych i administracyjnych.

WOJCIECH SZOPIŃSKI, Radca Prawny, Prawnik w Praktyce Prawa Ochrony Środowiska, Kancelaria 
CMS
Specjalizuje się w polskim oraz unijnym prawie ochrony środowiska, doradzając przedsiębiorstwom w kwe-
stiach regulacyjnych, kontraktowych oraz w aspektach środowiskowych transakcji nieruchomościowych, 
fuzji i przejęć oraz procesów finansowania. Jego doświadczenie obejmuje również reprezentowanie klien-
tów w postępowaniach sądowych dotyczących prawa ochrony środowiska.

Wojciech Szopiński uczestniczy w realizacji projektów w zakresie ochrony środowiska dotyczących w 
szczególności uzyskiwania pozwoleń środowiskowych (w tym pozwoleń zintegrowanych) i decyzji o śro-
dowiskowych uwarunkowaniach. Zajmuje się też opracowywaniem memorandów i opinii w tym obszarze. 
Jego doświadczenie obejmuje również zagadnienia związane z postępowaniami administracyjnymi i sądo-
woadministracyjnymi dotyczącymi uzyskiwania i zmiany pozwoleń środowiskowych, opłat za korzystanie 
ze środowiska, gospodarowania odpadami oraz gospodarowania wodami. Doradzał w projektach z zakresu 
historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi i wód gruntowych, szkód w środowisku, ocen oddziały-
wania na środowisko, ochrony powierza (w tym dostosowania instalacji do standardów w dyrektywach IED, 
MCP, konkluzji BAT oraz udzielania odstępstw i derogacji w tym zakresie). Posiada również doświadczenie w 
kwestiach prawnych związanych z ochroną klimatu (climate change), w tym handlu uprawnieniami do emisji 
gazów cieplarnianych (EU ETS) i f-gazów.

Wojciech brał udział w wielu badaniach prawnych (due diligence) w zakresie ochrony środowiska, obejmu-
jących zarówno transakcje na prawach udziałowych (share deal) jak i na aktywach (asset deal), dotyczące 
w szczególności instalacji odnawialnych źródeł energii, w tym farm wiatrowych, spółek z sektora energe-
tycznego, chemicznego, budowlanego, przemysłu ciężkiego i wytwórczego oraz branży FMCG.
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MIŁOSZ TOMASIK, Counsel, Radca prawny w Zespole Prawa Ochrony Środowiska, DWF Poland Jamka
Radca prawny w Zespole Prawa Ochrony Środowiska w jednej z wiodących kancelarii w kraju. Specjalizuje 
się w prawie ochrony środowiska, w tym w szczególności w zagadnieniach dotyczących emisji przemysło-
wych, oceny oddziaływania na środowisko, pozwoleń na korzystanie ze środowiska (w szczególności po-
zwoleń zintegrowanych), zanieczyszczeń powierzchni ziemi, prawa wodnego oraz gospodarowania odpada-
mi. 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 publicz-
nej i sądami administracyjnymi w sprawach dotyczących decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, kon-
cesji, 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.

SERGIUSZ URBAN, Counsel, Kancelaria WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr 
Kieruje zespołem prawa ochrony środowiska oraz ściśle współpracuje z zespołami: fuzji i przejęć, prawa 
energetycznego, nieruchomości oraz projektów infrastrukturalnych. Jest specjalistą w zakresie prawa i po-
lityki ochrony środowiska Unii Europejskiej i Polski z wieloletnim doświadczeniem w świadczeniu pomocy 
prawnej na rzecz przedsiębiorców i podmiotów sektora publicznego. Wspiera klientów z wielu sektorów 
gospodarki, w tym energetycznego, chemicznego, budowlanego, wytwórczego, spożywczego, nieruchomo-
ści oraz samorządowego. Specjalizuje się w problematyce polskiego i unijnego prawa ochrony środowiska, 
prawa ochrony przyrody oraz prawa geologicznego i górniczego. Doradza klientom w zakresie: gospodarki 
odpadami, oceny oddziaływania na środowisko i na obszary Natura 2000, decyzji środowiskowych, regula-
cji emisji przemysłowych oraz pozwoleń zintegrowanych (IPPC/IED, standardy emisyjne, konkluzje BAT itp.). 
Zajmuje się zagadnieniami gospodarowania wodami i odprowadzania ścieków, odpowiedzialności za szko-
dy w środowisku oraz za historyczne zanieczyszczenia, a także remediacji, jakości gleby i ziemi oraz ochro-
ny przed hałasem. Wspiera również klientów w procesie uzyskiwania, zmian, przenoszenia oraz wygaszania 
pozwoleń i zezwoleń z zakresu ochrony środowiska, doradza w trakcie postępowań administracyjnych a 
także reprezentuje przed organami i sądami administracyjnymi. 

„Od wielu lat wyróżniany w prestiżowych rankingach prawników środowiskowych: Chambers Europe, Who’s 
Who Legal”. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 
pracę doktorską obronił w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Stypendysta Europejskiej 
Agencji Ochrony Środowiska, American University Washington College of Law oraz University of Insubria 
Faculty of Law, odbył również półroczny staż w Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska Komisji Europejskiej. 
Wykładowca akademicki i prelegent na licznych konferencjach i szkoleniach poświęconych problematyce 
prawa ochrony środowiska oraz autor kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularyzatorskich. 
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DOMINIK WAŁKOWSKI, Adwokat, Kancelaria Wardyński i Wspólnicy   
Dr Dominik Wałkowski jest adwokatem, partnerem odpowiedzialnym za praktykę prawa ochrony środowi-
ska. 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 odpo-
wiedzialnością 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 zagad-
nieniami prawnymi związanymi z oceną oddziaływania na środowisko, budową i eksploatacją dużych za-
kładów przemysłowych, transgranicznym przemieszczaniem odpadów, a także ochroną zasobów przyrody 
i bioróżnorodności. Specjalizuje się w zagadnieniach prawa międzynarodowego publicznego i sporów mię-
dzynarodowych, 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, dokto-
rem nauk prawnych w dziedzinie prawa międzynarodowego publicznego i prawa morza.

Jest członkiem Amerykańskiego Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (American Society of Interna-
tional Law) oraz Europejskiego Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (European Society of Internatio-
nal 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 licz-
nych publikacji w zakresie prawa ochrony środowiska, prawa morza i międzynarodowego prawa publicz-
nego.

KRZYSZTOF WIŃSKI, Starszy menedżer, PwC Polska Jamka
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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, eks-
pertów posiadających wieloletnie doświadczenie w swojej branży. Kongresy mają charakter mię-
dzynarodowy, 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.

Wydarzenie skierowane jest do przedstawicieli branży energetycznej i przemysłowej w szczególności 
dyrektorów, kierowników i specjalistów z działów:

• Ochrona Środowiska 
• Monitorowania i Pomiaru Emisji
• Kontroli i Eksploatacji
• Energetyczny

• Techniczny
• Badania i Rozwój
• Inwestycje strategiczne
• Analiz i rozwoju

KATARZYNA PLEBAN (KASJANIUK)
Director  
Conferences & Trainings Department

T: +48 22 379 29 22 
M: +48 883 992 662 
e-mail: k.pleban@mmcpolska.pl

ALICJA ZADROGA
Sales Director, 
Knowledge Brokers Department

T: +48 791 989 883 
e-mail: a.zadroga@mmcpolska.pl

Kontakt w kwestiach merytorycznych: Kontakt w kwestii uczestnictwa:

ORGANIZATOR

GRUPA DOCELOWA


