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Tytułowa

 • Wzorcowe umowy - wymagane niezbędne zapisy

 • Wpływ zmian prawa energetycznego na umowy energetyczne

 • Zmiany procedury wstrzymania dostawy energii

 • Najnowsze orzecznictwo UOKIK i jego wpływ na umowy energetyczne

 • Orzecznictwo URE - zakres interwencji, rozstrzyganie sporów

 • W jaki sposób ustawa konsumencka wpłynie na umowy energetyczne?

dr Michał Będkowski-Kozioł
Kancelaria Kochański Zięba Rapala 

i Partnerzy 

Tomasz Dobrowolski
Kancelaria K&L Gates w Warszawie 

Maciej Gramza
GJW Gramza Jenerowicz Wspólnicy 

Kancelaria Radców Prawnych

Barbara Koźbiał
SSW Spaczyński, Szczepaniak 

i Wspólnicy

Marcin Marszałek
Kancelaria Adwokatów i radców  

Prawnych Dziedzic Kowalski  
Kornasiewicz i Partnerzy

Adam Kowalski
Kancelaria Adwokatów i Radców 

Prawnych Dziedzic Kowalski 
Kornasiewicz i Partnerzy

Maciej Jóźwiak
Kancelaria Prawna Modzelewska  

& Paśnik

Agata Jaskulska
GJW Gramza Jenerowicz Wspólnicy 

Kancelaria Radców Prawnych

Katarzyna Radzewicz
Kancelaria Prawna Domański, 

Zakrzewski, Palinka 

Dominik Strzałkowski
SSW Spaczyński, Szczepaniak 

i Wspólnicy

Ewa Rostkowska
GJW Gramza Jenerowicz Wspólnicy 

Kancelaria Radców Prawnych

Piotr Suski
Kancelaria Markiewicz & Sroczyński

Biorąc udział w warsztatach otrzymują Państwo 15 punktów do przed-stawienia w KRRP
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Program

Dzień I

Program, dzień pierwszy 12 Czerwca
09:00 Rejestracja Uczestników; Poranna kawa
09:30 Wzorcowe umowy - wymagane 

niezbędne zapisy
• Umowa o świadczenie usług dystrybucji
• Umowa sprzedaży energii elektrycznej
• Umowa kompleksowa - umowa sprzedaży 

i umowa o świadczenie dystrybucji
• Umowy przyłączeniowe w kontekście 

przeniesienia zobowiązań z nich wynikających do 
umów na dostawę energii

a. Partycypacja przez odbiorcę w kosztach podłączenia 
jego obiektu i przeniesienie tych zobowiązań do 
umowy sprzedaży

b. Opłaty za przyłączenie do sieci
c. Zasady pobierania opłaty przyłączeniowej określonej 

w taryfie dla ciepła itp.
• Umowa ramowa EFET

d. Kiedy stosować umowy EFET? Czy lepsze na rynku 
polskim są zwykłe umowy dwustronne?

e. Wzór, zasady, karta wyboru, kontakt indywidualny
f. Dobre rozwiązania dla polskich przedsiębiorców 

w zakresie umowy ramowej EFET
• W jakim zakresie umowy energetyczne powinny 

odwoływać się do IRiESP i IRiESD?
g. Krąg podmiotów związanych instrukcją
h. Zmiana zapisów instrukcji i jej skuteczność 

w stosunku do stron umowy dystrybucyjnej 
i kompleksowej

Tomasz Dobrowolski, Radca Prawny, Adwokat, 
Partner, Kancelaria K&L Gates w Warszawie 

11:30 Przerwa Kawowa
11:45 Wpływ zmian prawa energetycznego 

na umowy energetyczne - 
aktualizacja umów po nowelizacji 
prawa energetycznego

• Aneksowanie obowiązujących umów - 
reorganizacja systemu umów z odbiorcą 
przemysłowym

• Wpływ ostatnich zmian w procedurze zmiany 
sprzedawcy na funkcjonujące umowy dostaw 
energii i gazu 

• Realizacja umów gazowych a obligo giełdowe
• Wpływ zmiennych zasad wsparcia dla kolorowej 

energii na kontrakty sprzedaży energii
• Prawne ramy stosowania zasady rebus sic 

stantibus
• Włączanie do umów energetycznych klauzuli 

zmiany prawa 

Katarzyna Radzewicz, Radca Prawny, Senior 
Associate, Kancelaria Prawna Domański, Zakrzewski, 
Palinka

12:45 Sprawne przejście z umowy 
kompleksowej na umowy rozdzielone

• Zmiana sprzedawcy energii w świetle nowego 
prawa energetycznego

• Zmiana sprzedawcy z umowy kompleksowej na 
umowę kompleksową

Dominik Strzałkowski, Radca Prawny, Senior 
Associate, SSW Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy

Barbara Koźbiał, LL.M., Junior Associate, SSW 
Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy

13:45 Przerwa na lunch
14:30 Zawieranie umów:

• na czas oznaczony / nieoznaczony i możliwości 
oraz konsekwencje z tym związane w świetle 
nowych przepisów prawa energetycznego

• na odległość
i. Oferta a związanie umowne – od kiedy? czy tylko 

po podpisaniu?
j. Zawieranie umowy kompleksowej na terenie całego 

kraju (jak sprzedaż energii ma kontaktować się 
z dystrybutorem?)

• na dostawę energii do poszczególnych 
lokali w budynku – uwarunkowania 
prawne i możliwości rozliczeniowe zgodnie 
z obowiązującym prawem

• na dostawę energii w kontekście windykacji 
należności - czy zawierać umowy np. ze 
wszystkimi współwłaścicielami obiektu czy np. 
z jednym ze współmałżonków i konsekwencje 
prawne z tym związane

• z odbiorcą wrażliwym (odbiorca wrażliwy i jego 
uprawnienia w świetle prawa energetycznego)

Marcin Marszałek, Radca Prawny, Partner, 
Kancelaria Adwokatów i Radców prawnych Dziedzic 
Kowalski Kornasiewicz i Partnerzy

Adam Kowalski, Radca Prawny, Partner, 
Kancelaria Adwokatów i Radców prawnych Dziedzic 
Kowalski Kornasiewicz i Partnerzy

15:30 Weryfikacja wiarygodności 
kontrahentów i ich przedstawicieli 
w toku zawierania umów w energetyce

• Status prawny kontrahenta
• Uprawnienia osoby występującej w imieniu 

i na rzecz kontrahenta do reprezentowania 
kontrahenta w obrocie prawnym

• Wiarygodność finansowa i płatnicza kontrahenta

Agata Jaskulska, Radca Prawny, GJW Gramza 
Jenerowicz Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych

Ewa Rostkowska, Radca Prawny, GJW Gramza 
Jenerowicz Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych

16:30 Zakończenie pierwszego dnia warsztatów.
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Dzień I

Program, dzień Drugi 13 Czerwca
09:00 Rejestracja Uczestników; Poranna kawa
09:30 Zmiany procedury wstrzymania 

dostawy energii
• Definicja gospodarstwa domowego (czy np. 

spółdzielnia mieszkaniowa lub wspólnota jest 
gospodarstwem domowym w rozumieniu 
PE w sytuacji prowadzenia działalności 
gospodarczej np. wynajem pomieszczeń na 
potrzeby sklepów itp.)

• Wstrzymanie dostaw energii i paliw 
w świetle nowego prawa energetycznego

• Różnice działań w stosunku do przedsiębiorstw 
a gospodarstw domowych

• Procedury reklamacyjne
a. Prawa i obowiązki dostawców energii z tym związane
b. Wpływ systemu reklamacji na umowy energetyczne
Marcin Marszałek, Radca Prawny, Partner, 
Kancelaria Adwokatów i Radców prawnych Dziedzic 
Kowalski Kornasiewicz i Partnerzy

Adam Kowalski, Radca Prawny, Partner, 
Kancelaria Adwokatów i Radców prawnych Dziedzic 
Kowalski Kornasiewicz i Partnerzy

10:30 Zasady rozwiązywania i wypowiadania 
umów zawartych z odbiorcą 
końcowym w świetle znowelizowanego 
prawa energetycznego

• Prawo wypowiedzenia umowy bez ponoszenia 
kosztów i odszkodowań przysługujące odbiorcy 
końcowemu

• Możliwość czasowego wyłączenia prawa 
wypowiedzenia umowy na gruncie prawa 
cywilnego i energetycznego

• Umowne prawo wypowiedzenia umowy – 
problematyka kosztów i odszkodowań,

• Prawo wypowiedzenia umowy o dostarczanie 
paliwa gazowego lub energii w umowach 
przedsiębiorstw energetycznych

Maciej Gramza, Radca Prawny, Partner 
Zarządzający, GJW Gramza Jenerowicz Wspólnicy 
Kancelaria Radców Prawnych

Ewa Rostkowska, Radca Prawny, GJW Gramza 
Jenerowicz Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych

11:30 Przerwa Kawowa

11:45 Najnowsze orzecznictwo UOKIK i jego 
wpływ na umowy energetyczne

• Najnowsze orzecznictwo UOKIK i jego wpływ na 
umowy energetyczne

• Klauzule abuzywne w umowach energetycznych 
– analiza nowych i problemowych klauzul

• Pozostałe praktyki naruszające zbiorowe interesy 
konsumentów-odbiorców paliw i energii

• Praktyki ograniczające konkurencję w kontekście 
zawierania i wykonywania umów energetycznych 

Dr Michał Będkowski-Kozioł, Partner, 
Kieruje Departamentem Prawa Ochrony Konkurencji 
i Antymonopolowego, Kancelaria Kochański Zięba Rapala 
i Partnerzy

12:45 Przerwa na lunch 
13:30 Orzecznictwo URE – zakres 

interwencji, rozstrzyganie sporów
Maciej Jóźwiak, Adwokat, Kancelaria Prawna 
Modzelewska & Paśnik

14:30 W jaki sposób ustawa konsumencka 
wpłynie na umowy energetyczne?

• Czy ustawa o prawach konsumenta będzie 
dotyczyć umów energetycznych? 
Obowiązki informacyjne względem 
konsumenta w umowach zawieranych w lokalu 
przedsiębiorstwa, poza nim oraz na odległość

• Nowe rozwiązania w odniesieniu do 
konsumenckiego prawa odstąpienia od umowy

• Wpływ nowej regulacji na zawieranie 
i wykonywanie umów energetycznych

• Sankcje publiczno- i prywatnoprawne za 
niedopełnienie obowiązków względem 
konsumenta

Piotr Suski, Radca Prawny, Counsel, Kancelaria 
Markiewicz & Sroczyński

15:45 Zakończenie warsztatów 
Rozdanie certyfikatów Uczestnikom

Każdy z uczestników  
otrzyma certyfikat  

poświadczający  
udział w warsztatach.
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Informacje 

Ogólne

Katarzyna Kasjaniuk
Starszy Kierownik Projektu

T: 22 379 29 22
e-mail: k.kasjaniuk@mmcpolska.pl

Hotel Sheraton
Bolesława Prusa 2
00-493 Warszawa

• Odbiorców końcowych energii korzystających z prawa 
dostępu stron trzecich do sieci i samodzielnie zakupujących 
energię elektryczną na swoje potrzeby

• Pracowników energetycznych przedsiębiorstw obrotu energią

W szczególności do:
• Pracowników energetycznych przedsiębiorstw wytwórczych;

• Specjalistów ds. Umów, Kontraktów, Transakcji

• Pracowników Działów Prawnych

• Pracowników Działów Organizacyjno-Prawnych

• Pracowników Działów Analiz Rynku

• Pracowników Działów Sprzedaży

• Pracowników Kancelarii Prawnych

 Rynek energetyczny jak i gazowy oparty jest na systemach umów handlowych zawieranych po-
między jego uczestnikami. Od ich zapisów i konstrukcji zależą efekty jak i sukcesy rynkowe stron trans-
akcji zakupu i sprzedaży energii oraz gazu. Rynek energetyczny wspierają liczne regulacje prawne m.in. 
ustawa Prawo energetyczne, rozporządzenia wykonawcze, regulacje i dyrektywy w obszarze sprzedaży 
energii. Placem handlowym jest sieć elektroenergetyczna, którą zarządzają operatorzy udostępniając ją 
uczestnikom rynku w oparciu o umowy o świadczenie usług przesyłowych i dystrybucyjnych. Oznacza 
to, że uczestnicy rynku energetycznego i gazowego powinni skupić się na jak najbardziej korzystnym 
i bezpiecznym zawieraniu umów handlowych zakupu i sprzedaży energii czy też umów sprzedaży pali-
wa gazowego, gdyż od nich zależy powodzenie ich działalności handlowej. Istotny wpływ na cały sys-
tem umów w branży energetycznej i gazowej miała nowelizacja prawa energetycznego, która weszła 
w życie we wrześniu 2013 roku. W ramach czerwcowego warsztatu zaprezentowane zostaną Państwu 
najlepsze doświadczenia z zakresu konstruowania i zawierania umów, najnowszych zmian przepisów 
prawnych oraz podstawowych zobowiązań, warunków jak i konsekwencji wcześniejszego rozwiązania 
umowy. Zaproszeni przez nas eksperci omówią główne zagadnienia związane z najnowszymi decyzjami 
UOKIK’u, zawieraniem umów na odległość, jak również praktycznymi aspektami związanymi ze stoso-
waniem umowy ramowej EFET. Efektem warsztatu będzie przekazanie uczestnikom wiedzy o rynku 
i umowach stosowanych na rynku energetycznym.

 MM • Conferences to wiodący i niezależny organi-
zator spotkań biznesowych w Polsce. Spółka jest organi-
zatorem konferencji, kongresów, sympozjów oraz warsz-
tatów na najwyższym poziomie merytorycznym.
 Gwarantem jakości organizowanych wydarzeń 
jest zarówno współpraca z czołowymi firmami rynku me-
diów, telekomunikacji oraz IT, jak i zespół doświadczonych 
managerów oraz producentów, handlowców. Realizujemy 
projekty z największymi firmami i instytucjami, takimi  
jak: UKE, KRRiT, PIIT, PIKE, MKiDN, KIGE iT, PAI 
Z, Telekomunikacja Polska, Orange, T-mobi-
le, Polkomtel, Play, Telewizja Polska, TVN, Pol-
sat, Telekomunikacja Kolejowa, Intel, Netia, Alcatel– 
Lucent, SES Astra, Huawei, Alvarion, TNS OBOP.

Dlaczego Warto Wziąć Udział?

Warsztaty Kierujemy do:

Organizator Miejsce Warsztatu

Więcej Informacji
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Prelegenci

Dr Michał Będkowski-Kozioł
Partner, Kieruje Departamentem Prawa Ochrony 
Konkurencji i Antymonopolowego, Kancelaria 
Kochański Zięba Rapala i Partnerzy 

Specjalizuje się w polskim i europejskim prawie ochrony kon-
kurencji, w tym w prawie pomocy publicznej, oraz regulacji 
sektorów infrastrukturalnych, w szczególności sektora ener-
getycznego. Od 1999 roku pracownik naukowo-dydaktyczny 

Wydziału Prawa i Administracji UKSW (od 2006 r. jako adiunkt w Katedrze Pu-
blicznego Prawa Gospodarczego). W poprzednich latach prowadził także wy-
kłady z zakresu prawa konstytucyjnego, administracyjnego i gospodarczego na 
Wydziale Prawa Technische Universität Dresden.

Tomasz Dobrowolski
Radca Prawny, Adwokat, Partner, 
Kancelaria K&L Gates w Warszawie 

Jego praktyka prawnicza koncentruje się na zagadnieniach 
dotyczących szeroko pojętej energetyki oraz projektów infra-
strukturalnych, w tym również związanych z wydobyciem ropy 
i gazu oraz finansowaniu międzynarodowych projektów w tych 
obszarach. Od kilku lat zajmuje się problematyką wydobycia 

gazu ze skał łupkowych organizując w Warszawie autorskie konferencje po-
święcone aspektom prawnym, środowiskowym i międzynarodowym poszukiwań 
i wydobycia gazu z łupków. Uczestniczył w wielu znaczących projektach pry-
watyzacyjnych i inwestycyjnych, w tym m.in. prywatyzacji Elektrowni Rybnik, 
prywatyzacji ZE PAK, budowy w Polsce sieci stacji paliw jednego ze światowych 
koncernów paliwowych, wymiany starych bloków energetycznych w Elektrowni 
Turów. Doradzał również firmom z sektora ropy i gazu w projektach polskich 
i zagranicznych (m.in. prowadzonych w Pakistanie, Omanie, Libii). Zajmuje się 
doradztwem dotyczącym regulacji działalności sektorów wytwarzania oraz dys-
trybucji energii elektrycznej oraz współpracuje z firmami obrotu.

Maciej Gramza 
Radca prawny, Partner zarządzający GJW Gramza 
Jenerowicz Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych

Jeden z liderów praktyki energetycznej GJW. Odpowiedzialny 
za segment doradztwa prawnego na rzecz elektroenergetyki. 
Od kilkunastu lat współpracuje z przedsiębiorstwami sektora 
energetycznego, w tym m.in. z jedną z wiodących grup energe-
tycznych w Polsce, którą wraz z zespołem wspiera w wielu pro-

jektach biznesowych w obszarach pozyskiwania finansowań, regulacyjnym, IT, 
prowadzenia inwestycji, zarządzania ryzykiem i zamówień publicznych. Posiada 
doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwami i ich nadzorowaniu uzyskane 
w czasie pełnienia funkcji członka zarządu i członka rad nadzorczych. Jest do-
świadczonym praktykiem w obszarze prawa zamówień publicznych – w latach 
2005-2006 pełnił funkcję Atestatora Urzędu Zamówień Publicznych, uprawnio-
nego do badania zamawiających sektorowych. Swoje zainteresowania zawo-
dowe koncentruje także wokół prawnych aspektów stosowania instrumentów 
finansowych.
 Autor lub współautor wielu analiz i ekspertyz prawnych oraz publi-
kacji w „Prawie Przedsiębiorcy”, „Przewodniku Prawniczym”, Biuletynie „Ener-
gia Elektryczna. Klient. Dystrybucja. Przesył”, Biuletynie „Pod Prądem”, portalu 
RegulacjewEnergetyce.pl oraz współautor raportu Instytutu Kościuszki „Analiza 
infrastruktury gazowej w Polsce z perspektywy przyszłych wyzwań energetycz-
nych i rozwoju sektora gazu niekonwencjonalnego”.

Agata Jaskulska 
Radca prawny, GJW Gramza Jenerowicz 
Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych

Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze przedsiębiorców 
sektora energetycznego, w szczególności w zakresie pozyskiwa-
nia finansowań dla inwestycji infrastrukturalnych, IT, zarządza-
nia ryzykiem i zamówień publicznych. Autorka lub współautorka 
ekspertyz prawnych dotyczących zagadnień regulacyjnych oraz 

ładu korporacyjnego w przedsiębiorstwie energetycznym zintegrowanym piono-
wo. Jest także ekspertem w zakresie zagadnień prawnych branży TSL. W latach 
2006-2012 była odpowiedzialna za kompleksową obsługę prawną polskiego od-
działu czołowego światowego operatora logistycznego. W swojej praktyce prawni-
czej zastępowała klientów w procedurach podatkowych i celnych. Reprezentowała 
ich w sporach sądowych z zakresu prawa pracy, w postępowaniach dotyczących 
prawa przewozowego oraz spedycji. Występowała także przed Krajową Izba Od-
woławczą w sprawach związanych z prawem zamówień publicznych.
Autorka analiz prawnych oraz publikacji w portalu ZamowieniaSektorowe.pl.

Maciej Jóźwiak 
Adwokat, Kancelaria Prawna Modzelewska & Paśnik

Specjalizuje się w doradztwie z zakresu inwestycji na rynku 
energetycznym oraz postępowaniach sądowych i arbitrażo-
wych. Maciej nabywał doświadczenie zarówno w warszawskich 
butikach prawniczych, jak i międzynarodowej kancelarii praw-
nej (Wierzbowski Eversheds). Prowadził wykłady z zakre-
su prawa i postępowania cywilnego na krajowych uczelniach 

wyższych. Jest autorem publikacji z zakresu prawnych aspektów ochro-
ny środowiska oraz prawa energetycznego, w tym handlu uprawnienia-
mi do emisji CO2 oraz przechwytywania i składowania dwutlenku węgla 
(CCS), a także prawnych aspektów procesu wydobycia gazu łupkowego. 
W ramach praktyki energetycznej doradzał klientom w procesach inwestycyj-
nych przy budowie ciepłowni i elektrociepłowni, realizowanych przez kluczowych 
przedsiębiorców rynku energetycznego w Polsce. Specjalizuje się w doradztwie 
z zakresu umów kompleksowej realizacji inwestycji, w szczególności Engineering 
Procurement Construction (EPC) i Engineering Procurement Construction Mana-
gement (EPCM) oraz umów serwisowych Long Term Service Agreement (LTSA). 
Reprezentuje również klientów w licznych postępowaniach sądowych w sprawach 
z zakresu rynków regulowanych, postępowaniach cywilnych gospodarczych, 
w tym zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz postępowaniach karnych z zakre-
su prawa karnego gospodarczego. Ma na swoim koncie udział w ponad stu po-
stepowaniach sądowych przed sądami wszystkich instancji, w tym przez Sądem 
Najwyższym, jak i przed sądami polubownymi.

Adam Kowalski
Radca prawny, Partner w Kancelarii 
Adwokatów i Radców Prawnych Dziedzic 
Kowalski Kornasiewicz i Partnerzy

Absolwent studiów doktoranckich na WPiA Uniwersytetu War-
szawskiego (otwarty przewód doktorski). Autor publikacji 
z zakresu prawa energetycznego. Wykonuje obsługę prawną 
przedsiębiorstw sektora energetycznego od 2001 roku. Specjali-

zuje się w prawie energetycznym, prawie regulacyjnym i konkurencji oraz w po-
stępowaniach spornych 
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Ewa Rostkowska 
Radca prawny, GJW Gramza Jenerowicz 
Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych

Jej zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół prawa 
energetycznego, prawa handlowego i gospodarczego oraz prawa 
pracy. Współredaguje portal tematyczny Kancelarii GJW Regula-
cjewEnergetyce.pl. Posiada doświadczenie w doradztwie praw-
nym świadczonym na rzecz przedsiębiorców, w tym reprezentacji 

podmiotów gospodarczych w postepowaniach sądowych i egzekucyjnych, w spra-
wach z zakresu prawa pracy, prawa rzeczowego i zobowiązań. Posiada również 
praktykę w doradztwie w toku procesów inwestycyjnych. Brała udział w recenzo-
waniu projektu ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplar-
nianych opublikowanego przez Ministerstwo Środowiska oraz sporządzała analizy 
kolejnych wersji projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii.
 Przez prawie trzy lata pełniła funkcję asystenta sędziego w Sądzie Re-
jonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu. Uczestniczka licznych szkoleń 
i seminariów, w tym m.in. z zakresu prawa dowodowego, elektronicznego po-
stępowania upominawczego, stosunków majątkowych małżeńskich w aspekcie 
prowadzenia działalności gospodarczej, prawa własności intelektualnej. 
Autorka publikacji na portalu RegulacjewEnergetyce.pl

Dominik Strzałkowski
Radca Prawny, Senior Associate, SSW 
Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy

Dominik Strzałkowski specjalizuje się w prawnych aspektach re-
gulowanej działalności gospodarczej, w szczególności energetyki 
(w tym odnawialnych źródeł energii) oraz instytucji finansowych. 
Doradza spółkom z sektora energetycznego w zakresie prawa 
spółek, fuzji i przejęć, prawa energetycznego, prawa konkurencji, 

a także transakcji handlowych. Doświadczony negocjator - wspiera klientów w ne-
gocjacjach zarówno w transakcjach M&A jak przy negocjacjach kontraktów han-
dlowych. Doradzał licznym przedsiębiorstwom, głównie przy umowach sprzedaży 
energii elektrycznej zarówno przy umowach dedykowanych dla konkretnych pro-
jektów (wzory stosowane przez sprzedawców / odbiorców energii), przy umowach 
według standardu EFET jak również przy umowach sprzedaży tzw. zielonych certy-
fikatów. Doradzał również przy negocjacjach umowy sprzedaży jednostek redukcji 
emisji (tzw. „ERPA”). Prelegent na wielu konferencjach dotyczących energetyki. 

Piotr Suski
Radca Prawny, Counsel, Kancelaria 
Markiewicz & Sroczyński

Doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Ja-
giellońskiego. Specjalizuje się w prawie konkurencji, prawie 
konsumenckim, ochronie własności intelektualnej oraz prawie 
energetycznym. W polu jego zainteresowań znajdują się w szcze-
gólności zagadnienia dotyczące ochrony konsumentów na rynkach 

energetycznym i telekomunikacyjnym, handlu elektronicznego, umów prawno-
autorskich oraz dochodzenia roszczeń z tytułu nieuczciwej konkurencji. Posiada 
bogate doświadczenie w zakresie postępowań przed Prezesem Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów (w szczególności w sprawach naruszenia zbiorowych 
interesów konsumentów oraz nadużycia pozycji dominującej na rynku energe-
tycznym), sporów sądowych dotyczących zwalczania nieuczciwej konkurencji 
i ochrony dóbr osobistych, a także analizy i przygotowywania wzorców umownych 
(w szczególności dla przedsiębiorców z branży energetycznej). Prelegent na licz-
nych konferencjach i szkoleniach, dotyczących m. in. prawa autorskiego, ochrony 
konsumentów oraz prawa energetycznego i telekomunikacyjnego. Absolwent stu-
diów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego 
oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego prowadzonej przez The Catholic University of 
America, Columbus School of Law we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim.

Katarzyna Radzewicz
Radca Prawny, Senior Associate, Kancelaria 
Prawna Domański, Zakrzewski, Palinka

Ekspert w dziedzinie prawa energetycznego i sektorowych za-
mówień publicznych. Od przeszło dziesięciu lat doradza podmio-
tom z branży elektroenergetycznej i ciepłowniczej oraz spółkom 
z sektora Oil&Gas. Posiada rozległe doświadczenia w  sektoro-
wych procesach restrukturyzacyjnych i prywatyzacyjnych oraz 

transakcjach typu M&A. Doradza także w branżowych przedsięwzięciach infra-
strukturalnych, w tym przy inwestycjach związanych z budową nowych mocy 
wytwórczych. Specjalizuje się w doradztwie związanym z zawieraniem i wyko-
nywaniem kontraktów regulacyjnych oraz stosowaniem krajowych i wspólnoto-
wych przepisów regulacyjnych.

Barbara Koźbiał
LL.M., Junior Associate, SSW Spaczyński, 
Szczepaniak i Wspólnicy

Barbara Koźbiał, aplikantka radcowska, absolwentka studiów 
prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Jagiellońskiego oraz Szkoły Prawa Austriackiego prowadzonej 
przez Universität Wien w porozumieniu z Uniwersytetem Jagiel-
lońskim. Ukończyła dwuletni zasadniczy etap studiów z zakresu 

prawa niemieckiego (Grundstudium) na Ruprecht-Karls-Universität w Heidelber-
gu (Niemcy), a także studia podyplomowe LL.M. na Ruprecht-Karls-Universität 
w Heidelbergu, gdzie zajmowała się przede wszystkim prawem konkurencji oraz 
międzynarodowym prawem handlowym i prywatnym. Jest blisko związana z kul-
turą prawa niemieckiego. Specjalizuje się w zagadnieniach prawa energetyczne-
go. 

Marcin Marszałek
Radca prawny, Partner w Kancelarii 
Adwokatów i Radców prawnych Dziedzic 
Kowalski Kornasiewicz i Partnerzy

Wykonuje obsługę prawną przedsiębiorstw sektora energe-
tycznego od 2000 roku. Specjalizuje się w prawie energetycz-
nym, prawie handlowym, prawie konkurencji, postępowaniach 
spornych z organem regulacyjnym oraz procesach sądowych. 

Kompleksowe doradztwo prawne obejmuje całość zagadnień związanych z funk-
cjonowaniem przedsiębiorstw zajmujących się wytwarzaniem, przesyłaniem, 
dystrybucją oraz obrotem energią elektryczną. Zajmuje się konstruowaniem, 
renegocjowaniem i realizacją umów energetycznych oraz pozostałych umów 
handlowych zawieranych przez przedsiębiorstwa energetyczne. Autor publikacji 
naukowych z dziedziny prawa energetycznego, gospodarczego i podatkowego. 
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS 
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