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§NFOŒiGW na rzecz efektywnoœci energetycznej

§Rzeczywiste koszty jednostkowe na odbiorcê i proponowane rozwi¹zania - co i za jak¹ cenê?

§Systemy wspomagania rynku energii elektrycznej - problemy (pod k¹tem przesy³ania transmisji danych), Case study Skandynawii, W³och

§Przyk³ady testowych liczników, które mia³y miejsce w Zamoœciu, Lublinie

§Terminologia i ró¿nice miêdzy smart gridem a smart meteringem

§Problemy z odbiorcami, co robiæ gdy odbiorca zalega z p³atnoœci¹?

§Liczniki przedp³atowe

§Systemy liczników ciep³a i energii elektrycznej, które siê znajduj¹ poza wêz³ami -konkurencja, op³acalnoœæ

§Sterowanie ruchu sieci

§Optymalizacja pracy sieci

§Zdalny kontakt z uk³adem pomiarowym, precyzyjnoœæ

§Inteligentne liczniki i inteligentne sieci a uwarunkowania prawne w tym zakresie (obowi¹zuj¹ce prawo oraz projekty aktów prawnych)

NAJWA¯NIEJSZE ZAGADNIENIA:

§Spó³ki zajmuj¹ce siê dystrybucj¹ energii i gazu
§Elektrownie
§Elektrociep³ownie
§Przedsiêbiorstwa wodoci¹gowe
§Producenci oprogramowania
§Producenci liczników

Do udzia³u zapraszamy

§Technicznych §Rozwoju Biznesu
§Dystrybucji §Bezpieczeñstwa
§Przesy³u §Innowacji
§Strategii §Marketingu
§Inwestycji i Planowania

a w szczególnoœci Zarz¹dy, Dyrektorzy i Specjaliœci ds.:

W dzisiejszych czasach œwiat boryka siê z wieloma problemami, do których nale¿¹ m.in. ograniczone zasoby surowców naturalnych, 
problemy energetyczne i ekologiczne.
Pojawiaj¹ siê zatem wyzwania dotycz¹ce bardziej efektywnego ni¿ dot¹d wytwarzania, przesy³ania i wykorzystania energii elektrycznej. 
Ju¿ nied³ugo Polska bêdzie musia³a sprostaæ równie¿ Dyrektywie Unii Europejskiej, która wymaga, aby do 2020 roku 15 % naszej energii 
pochodzi³o z odnawialnych Ÿróde³.

Aby sprostaæ wszystkim wyzwaniom, przedsiêbiorstwa inwestuj¹ w nowoczesne technologie okreœlane jako Smart Grid. To inteligentna, 
wielofunkcyjna sieæ przesy³owa przysz³oœci, a tak¿e narzêdzie  efektywniejszego wykorzystania coraz dro¿szych surowców 
energetycznych. 

Ide¹ Smart Grid jest komunikacja miêdzy wszystkimi uczestnikami rynku energii oraz d¹¿enie do wzrostu efektywnoœci energetycznej 
i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Technologia ta niesie za sob¹ wiele trudnoœci, którym polskie przedsiêbiorstwa musz¹ 
sprostaæ, ale równie¿ wiele dobrego. 

Na powszechnym wdro¿eniu inteligentnych sieci zyskaj¹ indywidualni odbiorcy, krajowe gospodarki i œrodowisko naturalne. Idea Smart 
Grid mo¿e byæ bodŸcem dla rozwoju gospodarki oraz zwiêkszenia efektywnoœci i bezpieczeñstwa elektroenergetycznego.

Podczas konferencji wybitni eksperci opowiedz¹ Pañstwu m.in. o regulacjach obowi¹zuj¹cych w polskim ustawodawstwie, o projektach 
aktów prawnych, a tak¿e o planowanych zmianach, nad którymi pracuj¹ polscy regulatorzy. Prelegenci podziel¹ siê równie¿ swoimi 
doœwiadczeniami z wdro¿eñ systemów zdalnych odczytów, a tak¿e przedyskutuj¹ wszelkie mo¿liwe sposoby finansowania. 

Ju¿ dziœ serdecznie Pañstwa zapraszam do udzia³u w konferencji, która bêdzie doskona³¹ platform¹ do wymiany myœli i opinii wœród 
wybitnych ekspertów sektora energetyki.

Konferencja

„Przysz³oœæ inteligentnego opomiarowania”
31 marca 2011 rok, Hotel Victoria Sofitel, Warszawa

z wyrazami szacunku, 

Wioleta Domurad
Project Manager



31 marca 2011, Czwartek
09.00-09.30 Rejestracja i poranna kawa

10.45-11.00 Przerwa na kawê

09.30-09.40 Uroczyste otwarcie konferencji

09.40-10.15 The paradigma change in the energy sector from the end user 
perspective
§The requirements for Smart Grids regarding connectivity and 

data management
§

Metering a nd Hosted Services
§Alternative Business Models: Filber to the home, Smart Devices 

a nd Cloud Computin g
Lothar Stoll, head of New Markets and Customers Europe, 
Nokia Siemens Networks

10.15-10.45 Inteligentne liczniki i inteligentne sieci a uwarunkowania prawne 
w tym zakresie
§Obowi¹zuj¹ce prawo oraz projekty aktów prawnych
Szymon Kowalski, Departament Energetyki, Ministerstwo 
Gospodarki

11.00-11.30 Promocja najlepszych praktyk w zakresie rozwoju i wdra¿ania 
innowacyjnych us³ug energetycznych (IUE) opartych na 
platformie inteligentnego opomiarowania (Smart Metering - SM)
§Opracowanie dla krajów UE analiz aktualnej sytuacji w zakresie 

rozwi¹zañ prawnych i standaryzacji dot. wdra¿ania SM oraz 
narzêdzi zwi¹zanych z realizacj¹ IUE  na bazie SM
§Opracowanie rekomendacji w zakresie regulacji prawnych dla 

wdra¿ania IUE zwi¹zanych ze SM
§Identyfikacja dobrych praktyk w zakresie wdra¿ania 

innowacyjnych narzêdzi i rozwi¹zañ zwi¹zanych z IUE dla SM
§Opracowanie bazy danych kryteriów i narzêdzi obliczeniowych 

do oceny kosztów ekonomicznych, œrodowiskowych 
i spo³ecznych zwi¹zanych z wdra¿aniem IUE
§Wykonanie analiz obliczeniowych z zakresu efektywnoœci 

energetycznej z zastosowaniem narzêdzia obliczeniowego 
opracowanego w ramach projektu w budynkach objêtych 
programami pilota¿owymi w partnerskich krajach
§Opracowanie i rozpowszechnienie materia³ów informacyjnych 

i promocyjnych (broszury tematyczne, ulotki)
§Organizacjê spotkañ roboczych i seminariów potencjalnych 

uczestników rynku IUE opartych na S
§Opracowanie mapy drogowej (Roadmap) wdra¿ania IUE 

opartych na SM
§Opracowanie wk³adu w jêz. polskim do tematycznej strony 

internetowej
Artur £azicki, Specjalista ds. efektywnoœci energetycznej 
w przemyœle, Krajowa Agencja Poszanowania Energii

 The road to the smart energy provider : Managed Smart 

11.30-12.15 Smart Grid jako instrument d³ugoterminowej polityki 
gospodarczej          
prof. dr hab. Jacek Maria Malko, Politechnika Wroc³awska

12.15-12.45 Doœwiadczenia z wdra¿ania systemu zdalnego odczytu danych 
z urz¹dzeñ pomiarowo-rozliczeniowych w ciep³ownictwie
Rafa³ Ciesielski, District Heating Manager, Fortum Power and 
Heat Polska

12.45-13.15 Wdro¿enie inteligentnych liczników - akcje pilota¿owe 
prowadzone przez Enea Operator
Przemys³aw Zaleski, Wiceprezes ds. Handlowych, Enea Operator 

14.15-14.45 NFOŒiGW na rzecz efektywnoœci energetycznej
Wojciech Stawiany, Doradca, Zespó³ Strategii i Wspó³pracy, 
Narodowy Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej

14.45-15.30
Sposoby finansowania pod k¹tem regulacji prawnych

§Czy inteligentne liczniki oraz sieci faktycznie pozwalaj¹ 
oszczêdzaæ energiê?
Anna ¯y³a, G³ówny Ekolog Banku Ochrony Œrodowiska 

15.45-16.45
Doœwiadczenia z wdro¿eñ firm oferuj¹cych urz¹dzenia i systemy 
do smart meteringu
Lothar Stoll, head of New Markets and Customers Europe, 
Nokia Siemens Networks
Miros³aw Semczuk, Ekspert, Departament Rozwoju 
Regionalnego i Innowacji, Agencja Rozwoju Przemys³u
Piotr P. Lubina, Prezes Zarz¹du, „Energo-Moc Wzorcownia

16:45-17:30 Operatorzy pomiarowo-rozliczeniowi

§przewidywana prognoza dzia³añ przy wydzieleniu nowego 
operatora

§zasady przekazywana danych pomiarowych sprzedawcom 
okreœlone w umowach o œwiadczenie us³ug dystrybucyjnych

§wymagania dotycz¹ce uk³adów pomiarowo-rozliczeniowych dla 
poszczególnych grup odbiorców zawarte w instrukcjach sieci 
rozdzielczych

Piotr P. Lubina, Prezes Zarz¹du, „Energo-Moc Wzorcownia” 

13.15-14.15 Lunch

 PANEL DYSKUSYJNY

15.30-15.45 Przerwa na kawê

 PANEL DYSKUSYJNY

17.30 Zakoñczenie konferencji i oficjalne wrêczenie certyfikatów

Program dnia specjalnego

31 marca 2011, Warszawa, hotel Sofitel Victoria

Przysz³oœæ inteligentnego opomiarowania
DZIEÑ SPECJALNY 



09:00-09:30 Rejestracja uczestników, kawa powitalna

11:45-12:00 Kawa

09:30-10:15 Mechanizmy kszta³towania, konkurencyjnoœæ, dostêpnoœæ 
cen energii w Polsce

§bariery rozwoju konkurencyjnoœci w energetyce

§ceny energii elektrycznej w 2011 r.

§prognozy cen 2011-2030

§produkty i us³ugi w kontekœcie liberalizacji rynku i strategii  
odbiorców

Prelegent: Marek Kulesa, Dyrektor Biura, Towarzystwo 
Obrotu Energi¹

10:15-11:00 Inwestycje sieciowe – bariery prawne

§Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

§Prawo budowlane

§Ustawa o gospodarce nieruchomoœciami

§ustawy œrodowiskowe

Prelegent: Monika Kamila Przepieœæ, aplikant radcowski, 
associate w Kancelarii Janowski K³ossowski D¹browska 
Ignatjew

11:00-11:45 Pomoc publiczna w zakresie budowy lub przebudowy sieci 
dystrybucyjnej elektroenergetycznej
Prelegent: Maciej Witkowski, Departament Funduszy 
Europejskich, Ministerstwo Gospodarki

12:00-12:45 Gie³dowy handel energi¹ elektryczn¹ – krok w kierunku 
konkurencyjnoœci

§Publiczna oferta Towarowej Gie³dy Energii (TGE), Wstêpna 
koncepcja IPO

§handel energi¹ elektryczn¹ oraz œwiadectwami pochodzenia 
energii

§sprzeda¿ energii na gie³dzie jako gwarant przejrzystoœci 
wolumenu i cen

§sprzeda¿ energii elektrycznej na rynku spotowym tzw. rynku 
dnia nastêpnego (transakcja producent a spó³ka obrotu)

§mo¿liwoœci up³ynnienia rynku terminowego w Polsce

§Obrót gie³dowy a cena rynkowa

§Ceny transakcyjne na gie³dzie

§Czy gie³da mo¿e byæ wyznacznikiem ceny energii?

§obowi¹zek sprzeda¿y na gie³dzie energii przez wytwórców, 
którzy korzystaj¹ z pomocy publicznej w zwi¹zku 
z rozwi¹zaniem KDT-ów

§zwiêkszenie skali obrotu gie³dowego

§wyznaczenie cen referencyjnych

Dzieñ pierwszy, 29 marca 2011, Wtorek

§wp³yw zmian w ustawie  o obrocie instrumentami 
finansowymi

Prelegent: Grzegorz Onichimowski, Prezes Zarz¹du, 
Towarowa Gie³da Energii

12:45-14:00 Problemy rynku hurtowego – dyskusja panelowa
§obowi¹zek sprzeda¿y energii elektrycznej w trybie 

publicznym przez producentów energii
§przejrzystoœæ rynku hurtowego i kreowanie cen pr¹du 

poprzez handel gie³dowy
§sprzeda¿ energii przez elektrownie objête ustaw¹ 

o rozwi¹zaniu KDT-ów
§sprzeda¿ w przetargach lub internetowych platformach 

handlowych
§druga gie³da energii elektrycznej – GPW z wykorzystaniem 

POEE
§konkurencja miêdzy TGE i GPW – p³ynny rynek hurtowy 

i wiarygodna informacja o cenach
§bariery w dostêpie do rynku hurtowego dla odbiorców 

koñcowych a obrona interesów spó³ek obrotu detalicznego
§koniecznoœæ spotowego dokupowania  odsprzedawania 

energii elektrycznej
§korzystanie z zasady TPA przez firmy
§brak p³ynnoœci platform: TGE, POEE i TFS warunkiem 

stosowania zasady TPA (brak dostêpu do energii i brak 
informacji o cenach)
§wprowadzenie obowi¹zku sprzeda¿y energii na gie³dzie lub 

organizowania przetargów publicznych a wp³yw na 
stosowanie zasady TPA
§PGE jako kreator rynku (market marker)
Paneliœci: Grzegorz Onichimowski, Prezes Zarz¹du, 
Towarowa Gie³da Energii
Marek Krzysteczko, Dyrektor Trading Polska, Vattenfall 
Energy Trading
Grzegorz Paw³owski, cz³onek zarz¹du, Dyrektor Generalny, 
CEZ Trade Polska
Przedstawiciel Gie³dy papierów Wartoœciowych

14:45-15:30 Prawne mo¿liwoœci wykonania obliga gie³dowego
Prelegent: Maciej Weso³owski, Kancelaria DLAPIPER

15:30-16:15 Za³o¿enia nowelizacji ustawy Prawo Energetyczne
Prelegent: Przemys³aw Ka³ek – Radca Prawny, Kancelaria 
So³tysiñski Kawecki & Szlêzak

14:00-14:45 Lunch

16:15             Zakoñczenie pierwszego dnia konferencji
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9:30-10:15   Bariery inwestowania w sieci
§poziom rzeczywistych inwestycji w sieæ, a realne potrzeby
§poprawa jakoœci i niezawodnoœci dostarczania energii do 

odbiorców
§ograniczenia prawne w procesie inwestycyjnym
§Jaka forma prawna powinna byæ zastosowana do sieci 

przesy³owych i dystrybucyjnych – odrêbnoœæ 
w³aœcicielska, a znaczne wzmocnienie konkurencyjnoœci 
spó³ek sprzeda¿owych
§Bariera inwestowania przez OSD – problemy 

przepustowoœci a efektywnoœæ
§Po³¹czenie systemów przesy³owych i gie³dowych 

s¹siednich pañstw. Po³¹czenie Polska-Szwecja

10:15-11:00 Nowe rozwi¹zania w zakresie bezpieczeñstwa 
energetycznego i zasady utrzymania sieci w nale¿ytym tanie 
technicznym. Funkcje i cele wyznaczania operatorów
Prelegent: Zdzis³aw Muras, Dyrektor Departamentu 
Przedsiêbiorstw Energetycznych, Urz¹d Regulacji Energetyki

11:00-11:45 Inwestycje na terenach prywatnych – prawo s³u¿ebnoœci 
przesy³u
§praktyka stosowania przepisów dotycz¹cych s³u¿ebnoœci 

przesy³u
§s³u¿ebnoœæ przesy³u na tle rozwi¹zañ przewidzianych 

w ustawie o gospodarce nieruchomoœciami
§mo¿liwoœæ prowadzenia inwestycji na gruntach 

pañstwowych i samorz¹dowych
§propozycje zmian dotycz¹cych przepisów o s³u¿ebnoœci 

przesy³u
Prelegent: Dominik Strza³kowski – radca prawny 
w departamencie korporacyjnym Kancelarii FKA Furtek 
Komosa Aleksandrowicz

11:45-12:30 Warunki rozbudowy i modernizacji sieci 
elektroenergetycznej
§usprawnienie wydawania decyzji administracyjnych, 

koniecznych do przeprowadzenia inwestycji sieciowych

Dzieñ drugi, 30 marca 2011, Œroda

§okreœlenie przepisów stanowi¹cych o niezbêdnoœci sieci 
mediów energetycznych do realizacji us³ug publicznych

§uregulowanie s³u¿ebnoœci przesy³u na nieruchomoœciach 
zabudowanych istniej¹c¹ infrastruktur¹ liniow¹

Prelegent: mec Agnieszka Mieczkowska, kancelaria 
Skoczyñski Wachowiak Strykowski

12:45-13:30 Inwestycje sieciowe - bariery prawne
Prelegent: Szymon Kowalski, Departament Energetyki, 
Ministerstwo Gospodarki

14:30-15:15 Metodologia ustalania taryf w spó³ce dystrybucyjnej 
i kszta³towania cen energii elektrycznej. Jak zarz¹dzaæ 
kosztami w przedsiêbiorstwach energetycznych aby 
zminimalizowaæ ryzyko strat

15:15-16:00 Ustawa o korytarzach przesy³owych-perspektywy 
uchwalenia

§Uregulowania prawne Unii Europejskiej – koniecznoœæ 
implementacji przepisów wspólnotowych w zakresie 
bezpieczeñstwa dostaw energii elektrycznej do krajowego 
porz¹dku prawnego.

§Istniej¹cy stan prawny a za³o¿enia merytoryczne
 do projektu ustawy o korytarzach przesy³owych.

§Perspektywy wejœcia w ¿ycie ustawy o korytarzach 
przesy³owych – obecny etap prac nad projektem ustawy.

§Przewidywane skutki uchwalenia ustawy o korytarzach 
przesy³owych.

Prelegent: Wojciech Cyprych, aplikant radcowski, Œl¹zak, 
Zapiór & Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców 
Prawnych

12:30-12:45 Kawa

13:30-14:30 Lunch

16:00             Zakoñczenie drugiego dnia konferencji

* zaproszeni prelegenci

KONFERENCJA MIÊDZYNARODOWA
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Marek Kulesa - Dyrektor Biura Towarzystwa Obrotu Energi¹ 
– TOE
Dyrektor Biura Towarzystwa Obrotu Energi¹ – TOE od rozpoczêcia dzia³alnoœci 
w 2004 roku, AbsolwentPolitechniki Œl¹skiej (1997), studiów podyplomowych 
Akademii Ekonomicznejw Katowicach (1998), uczestnik i wyk³adowca licznych 
szkoleñ, kursów, seminariów z zakresu rynku energii elektrycznej, ciep³a, gazu, 
energetyki gminnej, zasady TPA oraz modeli rynków energii elektrycznej. Od 1997 

roku dyrektor, od 1999 wiceprezes, a w latach 2001-2005 prezes zarz¹du w spó³ce konsultingowej 
Partner RE Sp. z o.o. W latach 2003-2006 radny Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach. Cz³onek 
Towarzystwa Obrotu Energi¹ (www.toe.pl), Stowarzyszenia Niezale¿nych Wytwórców Energii 
Skojarzonej (www.snwes.pl), Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej – PKEE (www.pkee.pl), a od 
lipca 2006 cz³onek Rady Zarz¹dzaj¹cej PKEE. Od 2008 r. Cz³onek Zespo³u ekspertów przy Instytucie 
Ekonomicznym NBP. Od pocz¹tku 2009 roku (moment powo³ania). Cz³onek Rady Publicznego Rynku 
Energii. Cz³onek licznych zespo³ów zadaniowych ds.zmian na rynku energii elektrycznej w Polsce. 
Z ramienia TOE (od 2004 roku) bierze udzia³ w pracach dot. zmian ustawy – Prawo energetyczne 
i aktów wykonawczych do ustawy, ustawy o podatku akcyzowym, w pracach dot. nowego modelu 
rynku energii elektrycznej w Polsce. Autor oraz wspó³autor ponad 120 prac analitycznych oraz 
licznych referatów i publikacji dla przedsiêbiorstw energetycznych, odbiorców, spó³ek 
informatycznych, jednostek samorz¹dowych gmin i miast, z zakresu rynku energii elektrycznej, 
ciep³a i gazu. Wiêcej informacji: www.toe.pl www.kulesa.pl www.multienergia.pl

Przemys³aw Ka³ek – Radca Prawny, Kancelaria So³tysiñski 
Kawecki & Szlêzak
W SK&S pracuje od 2009 r. Doœwiadczenie zawodowe zdobywa³ w Grupie RWE 
w Polsce w latach 2003-2009 jako Dyrektor Departamentu Prawnego oraz 
w miêdzynarodowej kancelarii White & Case w latach 1998-2003. Specjalizuje siê 
w doradztwie na rzecz spó³ek z sektora energetycznego, ze szczególnym 
uwzglêdnieniem polskiego i wspólnotowego prawa energetycznego. Ma 

wieloletnie doœwiadczenie przy prowadzeniu postêpowañ administracyjnych i s¹dowych m.in. 
w sprawach regulacyjnych dotycz¹cych uzyskiwania koncesji, zatwierdzania taryf przez 
przedsiêbiorstwa energetyczne i realizacji obowi¹zków zwi¹zanych ze wspieraniem energetyki 
odnawialnej i skojarzonej. Reprezentowa³ spó³ki energetyczne w postêpowaniach zwi¹zanych 
z naruszeniami prawa ochrony konkurencji i konsumentów. Wystêpowa³ tak¿e w ich imieniu przed 
s¹dami w sprawach dotycz¹cych prawa korzystania z nieruchomoœci zajêtych pod infrastrukturê 
energetyczn¹. Jest cz³onkiem zespo³ów pracuj¹cych nad zmianami prawa energetycznego. Ukoñczy³ 
Wydzia³ Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu 
Europejskiego Viadrina we Frankfurcie n. Odr¹.

Grzegorz Onichimowski - Prezes Zarz¹du TGE SA
Funkcjê Prezesa Zarz¹du TGE S.A. pe³ni od 2002 roku. Jest absolwentem Wydzia³u 
Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej oraz 
ukoñczy³ Podyplomowe Studium Zarz¹dzanie Firm¹ w Unii Europejskiej w Szkole 
G³ównej Handlowej. Przez ca³e swoje ¿ycie zawodowe zwi¹zany by³ z bran¿¹ 
informatyczn¹. Ma du¿e doœwiadczenie w zarz¹dzaniu, równie¿ strategicznym, 
dziennikarstwie oraz realizacji nowych projektów. Od 1989 r. jest zwi¹zany 

bezpoœrednio z bran¿¹ IT. Od 1989 do 1991 pracowa³ w Fundacji Edukacji Technicznej i firmie 
International Service Resources, w której by³ najpierw dyrektorem ds. handlowych, a nastêpnie 
Prezesem Zarz¹du. W latach 1991-2000 pe³ni³ funkcjê Prezesa Zarz¹du IPS Computer Group Sp. z 
o.o. - pierwszej polskiej spó³ki zajmuj¹cej siê informatyk¹ "domow¹". W okresie styczeñ 2000-
czerwiec 2001 zrealizowa³ pierwszy w bran¿y regionalny projekt konsolidacyjny 
- CENEGA, a nastêpnie kierowa³ czêœci¹ powsta³ego w drodze konsolidacji holdingu, spó³k¹ IM 
Group. Cz³onek Zarz¹du Polskiego Towarzystwa Certyfikacji Energii, jeden z autorów koncepcji 
"zielonych", "czerwonych" i "bia³ych" certyfikatów.

Zdzis³aw Muras - dyrektor Departamentu Przedsiêbiorstw 
Energetycznych Urzêdu Regulacji Energetyki
Dyrektor Departamentu Przedsiêbiorstw Energetycznych Urzêdu Regulacji 
Energetyki, dr nauk prawnych, wyk³adowca na Uniwersytecie Warszawskim 
i Wy¿szej Szkole Ekologii i Zarz¹dzania w Warszawie. Autor kilkudziesiêciu 
publikacji naukowych, w tym piêciu ksi¹¿ek i opracowañ zwartych, licznych glosów 
do orzeczeñ S¹du Najwy¿szego i artyku³ów z zakresu postêpowania karnego, 

prawa wykroczeñ, administracyjnego, gospodarczego oraz prawa energetycznego (zwi¹zanych 
z energetyk¹ odnawialn¹, kogeneracj¹, koncesjonowaniem, czy rynkiem paliw ciek³ych). Jest 
autorem m.in. opracowañ: Postêpowanie odwo³awcze w procesie karnym. Artyku³y 425-467. 
Komentarz, Wyjaœnienia oskar¿onego w procesie karnym i prawie karnym materialnym. Komentarz, 
oraz podrêczników Podstawy prawa i Encyklopedyczny zarys prawa. Prawo dla ekonomistów, a tak¿e 
monografii Bezwzglêdne przyczyny odwo³awcze w polskim procesie karny. 

Dominik Strza³kowski – radca prawny w departamencie 
korporacyjnym Kancelarii FKA Furtek Komosa 
Aleksandrowicz
Specjalizuje siê w prawnych aspektach regulowanej dzia³alnoœci gospodarczej, 
w szczególnoœci energetyki (w tym odnawialnych Ÿróde³ energii) oraz instytucji 
finansowych. Doradza spó³kom z sektora energetycznego w zakresie prawa 

spó³ek, fuzji i przejêæ (M&A), prawa energetycznego, prawa konkurencji, prawa finansowego, 
inwestycji typu greenfield, zagospodarowania przestrzennego oraz ochrony œrodowiska. Od kilku lat 
doradza inwestorom w zakresie inwestycji w OZE w Polsce, w szczególnoœci w zakresie energetyki 
wiatrowej. Doradza³ inwestorom przy transakcjach nabycia projektów farm wiatrowych w Polsce 
oraz w toku finansowania tego rodzaju inwestycji. Obecnie doradza w sprawach bie¿¹cych 
zwi¹zanych z budow¹ kilku farm wiatrowych przez dwóch inwestorów z pó³wyspu Iberyjskiego. 
Prelegent na wielu konferencjach dotycz¹cych OZE i kwestii prawnych zwi¹zanych z finansowaniem 
OZE w uk³adzie project finance.

Agnieszka Mieczkowska - radca prawny Skoczyñski 
Wachowiak Strykowski Kancelaria Prawna 
Radca prawny, doœwiadczenie zawodowe zdobywa³a pracuj¹c w poznañskich 
kancelariach prawnych, obs³uguj¹c zarówno klientów indywidualnych, jak i osoby 
prawne. Od 2006 r. zwi¹zana z kancelari¹ Skoczyñski Wachowiak Strykowski 
Kancelaria Prawna sp.k. Kieruje dzia³em procesowym kancelarii, prowadz¹c 
sprawy s¹dowe w zakresie prawa cywilnego, ubezpieczeniowego, gospodarczego. 

Specjalizuje siê w prawie cywilnym i gospodarczym, a w szczególnoœci w problematyce zwi¹zanej 
z aspektem cywilno-prawnym funkcjonowania przedsiêbiorstw energetycznych zwi¹zanej 
z problematyk¹ umiejêtnego wykorzystania przez przedsiêbiorstwa s³u¿ebnoœci przesy³u oraz 
wyw³aszczenia nieruchomoœci dla wzmocnienia bezpieczeñstwa nowych jak i zrealizowanych ju¿ 
inwestycji sieciowych oraz roszczeñ finansowych i eksmisyjnych kierowanych do przedsiêbiorstw 
przez w³aœcicieli nieruchomoœci zwi¹zanych z posadowieniem urz¹dzeñ energetycznych na cudzych 
gruntach. Autorka publikacji dotycz¹cych prawa, organizatorka szkoleñ dla przedsiêbiorców 
z zagadnieñ zwi¹zanych z obrotu nieruchomoœciami oraz przebiegiem procesu inwestycyjnego.

Wojciech Cyprych, aplikant adwokacki SZ&P
Absolwent Wydzia³u Prawa i Administracji Uniwersytetu Œl¹skiego w Katowicach. 
Od 2007 r. zatrudniony w Kancelarii Œl¹zak, Zapiór i Wspólnicy. Specjalista 
w zakresie prawa energetycznego, jak te¿ prawa ochrony œrodowiska i 
odpadowego. Zawodowo interesuje siê prawem energetycznym, ze szczególnym 
uwzglêdnieniem problematyki odnawialnych Ÿróde³ energii. Posiada 
doœwiadczenie w zakresie kompleksowej obs³ugi prawnej podmiotów 

gospodarczych, w szczególnoœci przedsiêbiorstw energetycznych, uwzglêdniaj¹c prowadzenie 
postêpowañ cywilnych i administracyjnych, w szczególnoœci przed Prezesem Urzêdu Regulacji 
Energetyki. Doradza w projektach zwi¹zanych z zamówieniami o charakterze sektorowym, jak 
równie¿ w zakresie umów prawa energetycznego, w tym z kontrahentami zagranicznymi.

Monika Kamila Przepieœæ, aplikant radcowski, associate 
w Kancelarii Janowski K³ossowski D¹browska Ignatjew
Doradza m.in. w zakresie prawa energetycznego, zamówieñ publicznych, prawa 
budowlanego oraz projektów inwestycyjnych realizowanych w formie 
partnerstwa publiczno-prywatnego. Doradza³a podmiotom z bran¿y przesy³owej 
miêdzy innymi w sprawach uzyskiwania prawa drogi na nieruchomoœciach. 
Wspó³autorka bloga prawodrogi.pl dotycz¹cego aspektów prawnych zwi¹zanych 

ze s³u¿ebnoœci¹ przesy³u. Absolwentka Wydzia³u Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardyna³a 
Stefana Wyszyñskiego w Warszawie, a tak¿e 2-letniego kursu prawa angielskiego i wspólnotowego 
organizowanego na Uniwersytecie Warszawskim przez Cambridge University. W ramach 
stypendium CMEPiUS studiowa³a na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Lublanie w S³owenii. 
Zwyciê¿czyni, a obecnie sêdzia etapu krajowego presti¿owego konkursu studentów prawa Jessup 
International Moot Court Competition.



Miros³aw Semczuk, Ekspert, Departament Rozwoju Regionalnego i Innowacji, 
Agencja Rozwoju Przemys³u
Absolwent wydzia³u Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki 
Warszawskiej, ekspert w Agencji Rozwoju Przemys³u S.A. Od 1999 roku zwi¹zany 
z Krajow¹ Agencj¹ Poszanowania Energii S.A., w latach 2004-2008 dyrektor 
i wyk³adowca w Polsko-Japoñskim Centrum Efektywnoœci Energetycznej KAPE 
S.A. Specjalizuje siê w zarz¹dzaniu gospodark¹ energetyczn¹, audytach 
energetycznych oraz w racjonalizacji zu¿ycia energii elektrycznej i cieplnej 

w przedsiêbiorstwach przemys³owych. Zajmuje siê tak¿e pomiarami parametrów sieci 
elektroenergetycznych i jakoœci¹ energii elektrycznej. Uczestniczy w projektach „inteligentne sieci 
energetyczne” dla przemys³owych odbiorców energii  w Specjalnych Strefach Ekonomicznych. 
Cz³onek zarz¹du Izby Energetyki Przemys³owej i Odbiorców Energii, wspó³pracownik FORUM 
Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu.

Rafa³ Ciesielski, Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. (District Heating 
Manager)
Absolwent Politechniki Warszawskiej (Wydzia³ Budownictwa – kierunek 
In¿ynieria sanitarna, Wydzia³ Informatyki) oraz Uniwersytetu Warszawskiego 
(Wydzia³ Zarz¹dzania). Od 2005 roku kieruje jednostk¹ dystrybucyjn¹ Fortum 
w P³ocku. Nadzorowa³ wdra¿anie systemu zdalnego odczytu danych z urz¹dzeñ 
pomiarowo-rozliczeniowych. Poza obowi¹zkami zwi¹zanymi z eksploatacj¹ 
systemu ciep³owniczego w P³ocku, dodatkowo odpowiada za utrzymanie systemu 

zdalnego odczytu danych, usprawnianie procesów zwi¹zanych z meteringem oraz wykorzystanie 
danych pozyskanych z systemu na potrzeby eksploatacyjne w Fortum w Polsce.  

Wojciech Stawiany, Doradca, Zespó³ Strategii i Wspó³pracy, Narodowy 
Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej 
Jest absolwentem Wydzia³u Technologii i In¿ynierii Chemicznej Politechniki 
Œl¹skiej w Gliwicach.Od ponad dwudziestu lat jegi aktywnoœæ zawodowa 
koncentruje siê na zagadnieniach ochrony œrodowiska i gospodarki wodnej. By³ 
min. Koordynatorem Regionalnego moñitoringu Œrodowiska w woj. katowickim, 
wdra¿aj¹c na terenie tego województwa projekty Banku Œwiatowego w cyklu 
"Strategia Zarz¹dzania Œrodowiskiem" W latach 2005-2007 by³ Z-c¹ i G³ównym 

Inspektorem Ochrony Œroowiska. By³ te¿ Dyrektorem Departamentu Projektów Struktuaralnych 
w Narodowym Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej, gdzie aktualnie pe³ni funcjê 
doradcy; podejmuje w swojej dzia³alnoœci zawodowej zagadnienia energoooszcêdnoœci oraz 
czystych technologii wêglowych. Jest rzeczoznawc¹ w zakresie ochrony powietrz i ocen 
oddzia³ywania na œrodowisko. 

mgr in¿. Artur £azicki, Specjalista ds. efektywnoœci energetycznej 
w przemyœle, Krajowa Agencja Poszanowania Energii
Absolwent Wydzia³u Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Karierê zawodow¹ 
rozpocz¹³ w Zak³adzie Kineskopów Kolorowych Polkolor w oparciu o licencjê 
i procedury amerykañskiej korporacji RCA. Od 1991 zatrudniony w Zak³adach 
Thomson Polska w Piasecznie na stanowiskach: specjalista konstruktor, 
specjalista technolog, Kierownik Dzia³u Konstrukcji, Kierownik Technologii 
Operacji Koñcowych, Szef S³u¿by Technologii, Kierownik Projektu Wdra¿ania 

Nowego Wyrobu. Bra³ praktyczny udzia³ we wdro¿eniu metodologii Lean Manufacturing oraz Kaizen 
w Zak³adzie Thomson Polska. Specjalista ds. efektywnoœci energetycznej w przemyœle w Polsko-
Japoñskim Centrum Efektywnoœci Energetycznej przy Krajowej Agencji Poszanowania Energii 
– organizuje audyty w zak³adach przemys³owych i prowadzi szkolenia z zakresu efektywnoœci 
energetycznej. Wspólnie z BSI Polska prowadzi szkolenia z wdra¿ania normy PN EN 16001:2009. 
Kierownik programu Unii Europejskiej „SmartRegions”, który dedykowany jest inteligentnym 
systemom pomiarowym w obszarach dystrybucji i zu¿ycia energii w celu efektywnego wykorzystania 
energii.

prof. dr hab. Jacek Maria Malko, Politechnika Wroc³awska
Ur. 19.03.1937 we Lwowie, 1940-1945 Kazachstan, absolwent Politechniki Wroc³awskiej 
rocznik 1959, 1959-1961 konstruktor w Dolnoœl¹skich Zak³adach Wytwórczych Maszyn 
Elektrycznych M-5 (akt. Alstom), 1961-65 starszy in¿ynier w Instytucie Automatyki 
Systemów Energetycznych we Wroc³awiu, od 1965 w Politechnice Wroc³awskiej: od 
starszego asystenta do profesora zwyczajnego. Doktorat 1965, habilitacja 1979, 
profesura 1995. Autorstwo i wspó³autorstwo ok. 480. publikowanych prac, w tym 5. 

monografii ksi¹¿kowych i 3. skryptów akademickich. Distinguished Member of CIGRE, 
przedstawiciel Polski w Komitecie Studiów C-5, Valuable Member of Institute of Electrical and Electronics 
Engineers, Member of International Association of Energy Economics, cz³onek prezydium Komitetu 
Problemów Energetyki Polskiej Akademii Nauk, ekspert Zespo³u parlamentarnego ds. energetyki, ekspert 
Podkomisji sejmowej ds. Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego. Recenzent rozpraw doktorskich i habilitacji na 
politechnikach: Warszawskiej, Œl¹skiej, Gdañskiej, £ódzkiej, Bia³ostockiej, Lubelskiej i Wroc³awskiej, cz³onek 
z wyboru Komitetu Badañ Naukowych, (Zespó³ T10), recenzent grantów KBN/MniSzW, wspó³autor 
opracowania „Strategia Energetyczna Dolnego Œl¹ska” oraz Ekspertyzy „Przestrzenne uwarunkowania 
i potrzeby terytorialne zwi¹zane z rozwojem systemów technicznej infrastruktury energetycznej 
– Rekomendacje dla KPZK” dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (2008), wyk³adowca na studiach 
podyplomowych politechnik: £ódzkiej,Œl¹skiej i Wroc³awskiej oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we 
Wroc³awiu. Zainteresowania naukowe: teoria systemów, planowanie rozwoju i eksploatacji systemów 
energetycznych, prognozowanie w energetyce, procesy transformacji rynkowej, legislacja w energetyce, 
mechanizmy rynkowe i regulacyjne, nowe Ÿród³a energii. Instruktor miêdzynarodowy nurkowania CMAS, 
instruktor pañstwowy ratownictwa wodnego.

Witold Paw³owski - Cz³onek Zarz¹du, Dyrektor Generalny CEZ Trade Polska
CEZ Trade Polska Sp. z o.o. –  spó³ka zajmuje siê  wsparciem dla CEZ a.s. 
w zakresie handlu hurtowego, sprzeda¿¹ energii dla odbiorców koñcowych w Polsce 
i œwiadczy us³ugi operatora handlowego Witold Paw³owski ukoñczy³ Politechnikê 
Warszawsk¹ na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa, a tak¿e studia 
doktoranckie w Szkole G³ównej Handlowej w Warszawie. Posiada ponad 20-letnie 
doœwiadczenie w bran¿y energetycznej, konsultingu i marketingu. Przed do³¹czeniem 
do grupy CEZ, zajmowa³ siê  rozwojem dzia³alnoœci i obrotem energi¹ 

w miêdzynarodowych firmach  energetycznych  Vattefall, RWE i  Electrabel  w Polsce.

Przemys³aw Zaleski - Wiceprezes ds. Handlowych 
Enea Operator S.A. 
Absolwent Wydzia³u Prawa i Administracji Uniwersytetu Wroc³awskiego, studiów MBA 
w Wy¿szej Szkole Finansów i Zarz¹dzania w Warszawie i licznych kursów i szkoleñ 
z zakresu zagadnieñ sektora energetycznego. W 2008 zosta³ powo³any na stanowisko 
Wiceprezesa Zarz¹du ds. handlowych Enea Operator Sp. z o.o., od pocz¹tku I kadencji 
pe³ni³ równie¿ obowi¹zki Wiceprezesa Zarz¹du ds. ekonomiczno-finansowych. Jest 

odpowiedzialny za proces taryfikacji, sprzeda¿ us³ug dystrybucyjnych, opomiarowanie, bilansowanie, 
gospodarkê licznikow¹, projekty z obszarów informatyki i telekomunikacji. Bierze aktywny udzia³ w pracach 
wielu organizacji bran¿owych: od wielu lat jest ekspertem Parlamentarnego Zespo³u ds. Energetyki, jak 
równie¿ podkomisji sta³ej ds. energetyki przy Komisji Gospodarki Sejmu RP. Aktywnie uczestniczy w pracach 
PTPiREE oraz jako jej ekspert w miêdzynarodowym stowarzyszeniu bran¿owym Eurelectric (Energy Policy & 
Generation Committee) z siedzib¹ w Brukseli. W 2010 obj¹³ funkcjê wiceprzewodnicz¹cego Spo³ecznej Rady 
Narodowego Programu Redukcji Emisji CO2 utworzonej przez Przewodnicz¹cego Parlamentu Europejskiego 
Jerzego Buzka oraz Wicepremiera, Ministra Gospodarki Waldemara Pawlaka. Przemys³aw Zaleski z bran¿¹ 
elektroenergetyczn¹ jest zwi¹zany od ponad 10 lat. Po ukoñczeniu studiów pracowa³ jako doradca w firmie 
konsultingowej SJOS, gdzie uczestniczy³ w wielu projektach biznesowych dla kilkudziesiêciu przedsiêbiorstw 
z bran¿y energetycznej, m.in. dla EnergiaPro SA, Elektrowni Opole SA, Elektrowni Turów SA, KOGENERACJA 
SA, MPEC Wroc³aw SA, PEC Be³chatów, ale tak¿e KGHM Polska MiedŸ SA, Ruch SA, Poczta Polska SA. 
Nastêpnie obj¹³ stanowisko mened¿erskie w spó³ce-córce Zak³adu Energetycznego Wroc³aw (ZWSE). 
W 2003 r. za³o¿y³ w³asn¹ firmê Zaleski Consulting zajmuj¹c¹ siê doradztwem gospodarczym i szkoleniowym 
dla g³ownie dla sektora energetycznego, jednoczeœnie (2007-VI. 2008) pracuje w Grupie Tauron, 
w EnergiaPro w departamencie Taryf i Regulacji (2007-2008). W swoim dorobku zawodowym posiada 
kilkadziesi¹t projektów doradczych oraz kilkaset projektów szkoleniowych. Wspó³autor studium 
wykonalnoœci sk³adaj¹cego siê z 4 raportów oraz analizy koñcowej stanowi¹cej podsumowanie ca³oœci prac” 
w ramach projektu Transition Facility PL2005/017-488.02.04 „Wzmocnienie nadzoru regulatora nad 
sektorem energii” - Nr ref. 2005/017-488.02.04.01 dla Urzêdu Regulacji Energetyki. Jest tak¿e 
wspó³autorem i by³ dyrektorem merytorycznym cyklu miêdzynarodowych konferencji EUROPOWER. 
Przemys³aw Zaleski ma 38 lat, jest ¿onaty, ma córkê - w wolnych chwilach nurkuje, jeŸdzi konno. 

Piotr P. Lubina – Prezes Zarz¹du „Energo-Moc Wzorcownia” sp. z o.o. 
Absolwent Wydzia³u Elektrycznego Politechniki Œl¹skiej. Studiowa³ matematyk¹ 
na Uniwersytecie Œl¹skim. Ukoñczy³ Studia Podyplomowe z zakresu diagnostyki 
maszyn na Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie. Z energetyk¹ zawodow¹ 
i przemys³ow¹ zwi¹zany  od 1972 r. W latach 1972-1979 pracowa³ w Zak³adach 
Pomiarowo Badawczych Energetyki  Energopomiar w Gliwicach. W 1990 obj¹³ 
stanowisko Prezesa Zarz¹du ABC System Sp. z o.o. Od 2005 r. jest Prezesem 
Zarz¹du „Energo-Moc Wzorcownia” Sp. z o.o. Cz³onek Stowarzyszenia Elektryków 

Polskich (SEP), rzeczoznawca w dziedzinie cybernetyki i sieci elektroenergetycznej. Cz³onek 
Towarzystwa Konsultantów Polskich. Autor kilkudziesiêciu publikacji dotycz¹cych diagnostyki 
maszyn, informatyki i meteringu.

Szymon Kowalski, Departament Energetyki, Ministerstwo Gospodarki
Pan Szymon Kowalski jest absolwentem prawa Uniwersytetu Jagielloñskiego. 
Obecnie jest pracownikiem Departamentu Energetyki w Ministerstwie 
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