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•	Obowiązek	podnoszenia	
efektywności	energetycznej	na	
podstawie	nowej	Dyrektywy	
Parlamentu	europejskiego	i	Rady	
2012/27/UE	w	sprawie	efektywności	
energetycznej

•	Przygotowanie	audytu	
efektywności	energetycznej	–	audyt	
wejściowy	i	sprawdzający

•	Przedsięwzięcia	podlegające	
wsparciu

•	Deklaracja	przetargowa		
i	karta	audytu	–	przygotowanie	
dokumentów	do	przetargu

•	Sposób	obliczania	obowiązku,	
umorzenia

•	Mechanizm	wyliczania	opłaty	
zastępczej

Główne zagadnienia:

ANDRZEJ 
GUZOWSKI
Ministerstwo 
Gospodarki 

ŁUKASZ 
JANKOWSKI
Kancelaria Prawna 
Chałas  
i Wspólnicy 

MACIEJ JÓŹWIAK
Kancelaria 
Wierzbowski 
Eversheds

KAROL 
KICUN
Kancelaria Weil

ANNA 
KLENIEWSKA
CMS Cameron 
McKenna

dr KAROL 
LASOCKI
Kancelaria K&L 
Gates 

GABRIEL MICZKA
Audytor

JACEK MSZYCA
TÜV Rheinland 
Polska 

DOMINIK 
STRZAŁKOWSKI
SSW Spaczyński, 
Szczepaniak  
i Wspólnicy 

Prelegenci:

Każdy uczestnik otrzyma 
certyfikat poświadczający 

udział w warsztatach.
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Program Dzień I

Program
DZIEŃ I:

09:00  REJESTRACJA UCZESTNIKÓW; PRZERWA KAWOWA

09:30  ZASADY PRZYZNAWANIA BIAŁYCH CERTYFIKATÓW – WYTYCZNE
• Cztery etapy uzyskiwania białych certyfikatów. 

• Podmioty zobowiązane do uzyskania białych certyfikatów oraz przedsięwzięcia kwalifikowane do białych certyfikatów. 

• Przetarg na przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej.
dr Karol Lasocki, Kieruje Zespołem Energetyki Innowacyjnej i Ochrony Środowiska, Kancelaria K&L Gates 

10:30  USTAWA O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ – WYJAŚNIENIE PROBLEMATYCZNYCH ZAPISÓW 
I DEFINICJI.

 ◦ Zakres obowiązku uzyskania i umorzenia świadectw, 
 ◦ Obliczanie ilości energii pierwotnej odpowiadającej wartości świadectwa, 
 ◦ Kwota przychodu od której będzie naliczana opłata zastępcza, 
 ◦ Koszty uzyskania świadectw. 

Andrzej Guzowski, Główny Specjalista, Zespół Efektywności Energetycznej, Departament Energetyki, Ministerstwo Gospodarki 

12:00  PRZERWA KAWOWA

12:20  PRAKTYKA I PRZYSZŁOŚĆ EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ, ZE SZCZEGÓLNYM 
UWZGLĘDNIENIEM DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2012/27/UE  
W SPRAWIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ 
• Możliwości i metody podnoszenia efektywności; 

• Obowiązujące regulacje i projektowane zmiany; 

• Założenia europejskie w kontekście Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE.
Łukasz Jankowski, Radca Prawny, Szef Zespołu, Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy 

13:30  PRZERWA NA LUNCH

14:30  SKUTKI FUNKCJONOWANIA SYSTEMU BIAŁYCH CERTYFIKATÓW.
Andrzej Guzowski, Główny Specjalista, Zespół Efektywności Energetycznej, Departament Energetyki, Ministerstwo Gospodarki 

15:15  LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PODLEGAJĄCYCH WSPARCIU NA PODSTAWIE OBWIESZCZENIA 
MINISTRA GOSPODARKI W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWEGO WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ 
SŁUŻĄCEGO POPRAWIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

Maciej Jóźwiak, Senior Associate, Kancelaria Wierzbowski Eversheds

16:00  ZAKOŃCZENIE I DNIA WARSZTATÓW
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Program Dzień II

Program
DZIEŃ II:

09:00  REJESTRACJA UCZESTNIKÓW, PRZERWA KAWOWA

09:30  PRZYGOTOWANIE I WERYFIKACJA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ – AUDYT 
WEJŚCIOWY I SPRAWDZAJĄCY

Gabriel Miczka, Właściciel firmy audytorskiej, Audytor 

10:30  JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ DO PRZETARGU? - WYPEŁNIANIE KART AUDYTU I DEKLARACJI 
PRZETARGOWEJ

Jacek Mszyca, Rzeczoznawca w Branży Ochrony Środowiska i Energetyki, Audytor Jednostek Kogeneracji, 
TÜV Rheinland Polska 

11:30  PRZERWA KAWOWA

12:00  SZCZEGÓŁOWY ZAKRES OBOWIĄZKU UZYSKANIA I PRZEDSTAWIENIA DO UMORZENIA 
PREZESOWI URE ŚWIADECTW EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ.
• Sposób wyliczenia obowiązku umorzenia
Dominik Strzałkowski, Senior Associate, Radca Prawny, Kancelaria SSW Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy 

13:00  PRZERWA NA LUNCH

13:45  MECHANIZM WYLICZANIA OPŁATY ZASTĘPCZEJ ORAZ KONSEKWENCJE NIEWYWIĄZYWANIA 
SIĘ Z OBOWIĄZKU UZYSKANIA ŚWIADECTW. 

Karol Kicun, Prawnik, Kancelaria  Weil

14:30  PRZEBIEG POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO PRZED URE
Anna Kleniewska, Prawnik, Departament Energetyki i Projektów Infrastrukturalnych, Kancelaria CMS Cameron McKenna

15:30  ZAKOŃCZENIE WARSZTATÓW; WRĘCZENIE CERTYFIKATÓW UCZESTNIKOM
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Informacje ogólne

WARSZTATY KIERUJEMY DO:

 Rok 2013 jest pierwszym rokiem obowiązywania świadectw 
efektywności energetycznej w postaci białych certyfikatów 
wprowadzonych przez Ustawę o Efektywności Energetycznej 
implementującą unijną dyrektywę. Ustawa ta nakłada obowiązek 
uzyskania i przedstawienia do umorzenia przed URE określonej ilości 
świadectw efektywności energetycznej.
 Aby skorzystać z  nowego mechanizmu wparcia efektywności 
energetycznej przy udziale wchodzącej w życie procedury należy 
pozyskać niezbędną wiedzę w zakresie przeprowadzania audytu, 
zarówno wejściowego, jak i sprawdzającego oraz przygotowania 

dokumentacji do przetargu. Dowiedzą się Państwo jakie 
przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej 
kwalifikują się do wsparcia. Organizowany warsztat będzie doskonałą 
okazją do nabycia praktycznych umiejętności w zakresie sposobu 
wyliczania obowiązku umorzenia oraz mechanizmu obliczania opłaty 
zastępczej. Dodatkowo zyskają Państwo aktualną wiedzę na temat 
nowej Dyrektywy  Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE  
w sprawie efektywności energetycznej, która nakłada na dystrybutorów 
energii oraz przedsiębiorstwa prowadzące detaliczną sprzedaż energii 
obowiązek osiągnięcia oszczędności w rocznej sprzedaży energii.

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

 MM • Conferences to wiodący i niezależny organizator 
spotkań biznesowych w Polsce. Spółka jest organizatorem konferencji, 
kongresów, sympozjów oraz warsztatów na najwyższym poziomie 
merytorycznym.
 Gwarantem jakości organizowanych wydarzeń jest zarówno 
współpraca z czołowymi firmami rynku mediów, 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-mobile, Polkomtel, Play, Telewizja 
Polska, TVN, Polsat, Telekomunikacja Kolejowa, Intel, Netia, Alcatel– 
Lucent, SES Astra, Huawei, Alvarion, TNS OBOP.

ORGANIZATOR:

 Kadry zarządzającej: prezesów, wiceprezesów, 
dyrektorów, kierowników, specjalistów w przesiębiorstwach 
branży energetycznej: elektrowni, elektrociepłowni, 
spółek dystrybucyjnych, przedsiębiorstwa obrotu 
energią elektryczną, gazem, ciepłem, w szczególności  
z następujących departamentów:
• prawnego
• strategii, rozwoju i analiz
• regulacji
• przesyłu i dystrybucji
• sprzedaży
• handlu i obrotu energią
• zakupu
• zarządzania majatkiem sieci i utrzymania sieci
• zarzadzania i obrotu certyfikatami

 Również do głównych energetyków, głównych specjalistów ds. energetycznych, 
osób odpowiedzialnych za poprawę efektywności energetycznej oraz:
• sektora przemysłowego
• kancelarii prawnych, zajmujących się obsługą prawną sektora energetycznego
• firm consultingowych i doradczych obsługujących sektor energetyczny

Hotel Hyatt
Warszawa
ul. Belwederska 23

Katarzyna Kasjaniuk
tel.: 22 379 29 22
e-mail: k.kasjaniuk@mmcpolska.pl

więcej
INFORMACJI:

miejsce
WARSZTATU:
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Prelegenci

ANDRZEJ GUZOWSKI, Główny Specjalista, Zespół Efektywności 
Energetycznej, Departament Energetyki, Ministerstwo Gospodarki 
Jest absolwentem Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej, specjalność 
auto matyka przemysłowa. Od 2002r. Związany z Resortem Gospodarki,  
w kórym odpowiada m.in. za: przygotowywanie projektów aktów prawnych 
w zakresie efektywności energetycznej, monitorowanie realizacji polityki 
efektywności energetycznej oraz prowadzenie spraw dotyczących 
opracowania metodologii mierzenia i obliczania oszczedności energii. 
Ponadto uczestniczy w działaniach związanych z wykorzystaniem srodków 
pomocowych powiązanych z efektywnością energetyczną, a także  pracach 

komitetów i grup roboczych Komisji Europejskiej i Rady oraz innych organizacji międzynarodowych 
związanych z zakresem efektywności energetycznej. 

ŁUKASZ JANKOWSKI, Radca Prawny, Szef Zespołu, 
Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy
Specjalista w zakresie prawa energetycznego oraz prawa ochrony konkurencji. 
Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze przedsiębiorstw z sektora 
elektroenergetycznego, w tym zajmujących się obrotem energią elektryczną, 
jej dystrybucją i wytwarzaniem. Od początku swojej kariery zawodowej 
zajmuje się obsługą prawną przedsiębiorstw. Kierował zespołem Obsługi 
Prawnej RWE w Polsce. Doradzał w procesach inwestycyjnych dotyczących 
infrastruktury sieciowej, bronił interesów Operatora Systemu Dystrybucyjnego 
w szeregu postępowań cywilnych dotyczących nieruchomości zajętych na cele 

infrastrukturalne. Reprezentował przedsiębiorstwa energetyczne w licznych sporach regulacyjnych 
przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 
Sądem Apelacyjnym i Sądem Najwyższym. Doświadczenie procesowe mecenasa Łukasza 
Jankowskiego obejmuje również obronę interesów przedsiębiorstw energetycznych w sprawach 
z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów. Zajmował się tworzeniem i negocjowaniem umów 
sprzedaży energii elektrycznej, umów kompleksowych, umów o świadczenie usług dystrybucji 
energii elektrycznej oraz umów przyłączeniowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze 
i negocjowaniu umów zakupu energii elektrycznej (EFET). Prelegent na wielu konferencjach 
poświęconych energetyce. Włada biegle językiem angielskim. 

MACIEJ JÓŹWIAK, Senior Associate, 
Kancelaria Wierzbowski Eversheds
Maciej Jóźwiak jest adwokatem w zespole prawa konkurencji kancelarii 
Wierzbowski Eversheds. Specjalizuje się w prawie energetycznym, prowadzi 
szereg postępowań sądowych z zakresu rynków regulowanych, prawa 
telekomunikacyjnego i prawa ochrony konkurencji, w tym zwalczania 
nieuczciwej konkurencji. Bierze również udział w postępowaniach przed 
organami administracji państwowej, w szczególności regulatorami rynków 
(UKE, UOKiK). Współpracuje z przedsiębiorcami w zakresie inwestycji  
w odnawialne i alternatywne (gaz łupkowy) źródła energii. Jest prelegentem 

podczas wielu konferencji oraz autorem publikacji z zakresu prawnych aspektów ochrony 
środowiska oraz prawa energetycznego, w tym handlu uprawnieniami do emisji CO2 oraz 
przechwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCS). Bierze też udział w spotkaniach grupy 
roboczej ds. energetyki odnawialnej Brytyjsko – Polskiej Izby Handlowej oraz grupy roboczej 
ds. gazu niekonwencjonalnego American Chamber of Commerce. Świadczy też pomoc 
prawną w zakresie negocjacji i wykonania umów na realizację projektów inwestycji w sektorze 
energetycznym, w formule „pod klucz”, w szczególności w oparciu o umowy Engineering, 
Procurement and Construction oraz Engineering, Procurement and Construction Management. 
Maciej świadczy usługi na rzecz wielu klientów sektora energetycznego, w tym m.in. Halliburton, 
Mitsubishi Heavy Industries, Westinghouse, Dalkia Polska S.A., czy PKN Orlen. 

KAROL KICUN, Prawnik, Kancelaria Weil
Karol Kicun jest prawnikiem w departamencie korporacyjnym warszawskiego 
biura Weil. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Warszawskiego oraz Szkoły Prawa Włoskiego i  Europejskiego prowadzonej 
przez Uniwersytet Warszawski oraz Universita degli Studi di Catania. Jest 
prawnikiem w departamencie korporacyjnym warszawskiego biura Weil. Przez 
rok studiował italianistykę na Universita per Stranieri di Perugia (2006‑2007). 
Pracę w kancelarii Weil rozpoczął na początku 2008 roku. Specjalizuje 
się w prawie cywilnym, handlowym oraz energetycznym. Uczestniczył  
w transakcjach M&A oraz brał udział w badaniach due diligence spółek z branży 

energetycznej oraz telekomunikacyjnej. Jego doświadczenie obejmuje również doradztwo na 
rzecz ČEZ w związku z planowanym przez tę spółkę nabyciem w Polsce projektów farm wiatrowych 
o mocy zainstalowanej od 25 MW do 200 MW. Karol Kicun doradzał również przy transakcjach 
nabycia pakietów mniejszościowych Elektrowni Skawina oraz Elektrociepłowni Chorzów „Elcho”, 
a także przy innych procesach prywatyzacyjnych. Ponadto świadczył doradztwo prawne na rzecz 
ENEA w związku z pierwszą ofertą publiczną akcji tej spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych 
w Warszawie oraz na rzecz PGE w kwestiach z dziedziny prawa energetycznego, które wynikły 
w toku restrukturyzacji tego podmiotu poprzedzającej przeprowadzenie jego pierwszej oferty 
publicznej. Karol Kicun jest aktualnie zaangażowany w wiele projektów energetycznych oraz na 
bieżąco doradza polskim spółkom grupy ČEZ. Włada biegle językiem angielskim.

ANNA KLENIEWSKA, Prawnik, Departament Energetyki 
i Projektów Infrastrukturalnych, Kancelaria CMS Cameron 
McKenna
Anna Kleniewska jest prawnikiem w Departamencie Energetyki i Projektów 
Infrastrukturalnych w warszawskim biurze CMS Cameron McKenna. 
Specjalizuje się w przygotowywaniu skomplikowanych kontraktów 
długoterminowych jak również uczestniczy w ich negocjacji. Zajmuje 
się doradztwem związanym z kwestiami umów dla przedsiębiorców z 
sektora energetycznego oraz kwestiami regulacyjnymi, doradza przy 

projektach infrastrukturalnych oraz energii odnawialnej. Posiada duże doświadczenie  
w ocenie ofert w postępowaniach przetargowych opartych zarówno na PZP jak  
i Kodeksie cywilnym. Jest absolwentką Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie 
o specjalności Europejskie i polskie prawo gospodarcze i finansowe. Studiowała także prawo na 
University of Florida – Levin College of Law w Stanach Zjednoczonych oraz na Universitat Autònoma 
de Barcelona w Hiszpanii a także studiowała międzynarodowy biznes w Zhejiang Wanli University  
w Ningbo w Chinach. Posługuje się językiem angielskim i hiszpańskim.

DR KAROL LASOCKI, Kieruje Zespołem Energetyki 
Innowacyjnej i Ochrony Środowiska, Kancelaria K&L Gates 
Dr Karol Lasocki reprezentuje przedsiębiorstwa energetyczne na każdym 
etapie procesu inwestycyjnego w zakresie źródeł energii oraz sieci,  
a także innych aktywów infrastrukturalnych (huty, cementownie). Posiada 
bogate praktyczne doświadczenie oraz dogłębne zrozumienie wszystkich 
prawnych aspektów dotyczących sektora energetycznego i wydobywczego. 
Jego szczególną specjalizacją jest sektor elektrowni wiatrowych, gdzie był 
pełnomocnikiem w sprawach precedensowych na rynku. Głównymi obszarami 
aktywności Karola Lasockiego są sprawy z zakresu prawa energetycznego, 

geologicznego i górniczego, ochrony środowiska, administracyjnego, planowania przestrzennego. 
Posiada również duże doświadczenie w zakresie ochrony konkurencji ‑ karteli i nadużywania 
pozycji dominującej. Jest Prezesem Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetów 
Brytyjskich oraz wykładowcą prawa energetycznego na Wydziale Inżynierii Produkcji SGGW.

GABRIEL MICZKA, Właściciel firmy audytorskiej, Audytor 
Inżynier elektryk o specjalności elektroenergetyka. Audytor efektywności 
energetycznej. Członek ZAE. Firma założycielska i członek zwyczajny PLGBC. 
Prowadzi firmę audytorską w zakresie efektywności energetycznej, w tym 
audytów do tzw. białych certyfikatów. www.powerauditing.com

JACEK MSZYCA, Rzeczoznawca w Branży Ochrony Środowiska 
i Energetyki, Audytor Jednostek Kogeneracji, TÜV Rheinland Polska 
Absolwent Wydziału Inżynieria Środowiska i Energetyka Politechniki 
Śląskiej w Gliwicach oraz MBA University of Central Lancashire w Preston 
i Lubelskiej Szkoły Biznesu, a także studiów podyplomowych z zakresu 
audytingu energetycznego. Posiada praktyczne doświadczenie w realizacji 
usług dotyczących efektywności energetycznej, w tym kogeneracji, 
audytów energetycznych oraz organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem 
energetycznym. Autor i współautor kilkuset wdrożonych opracowań w 
obiektach użyteczności publicznej i przemysłowych i innych. Trener na 

szkoleniach związanych z zagadnieniami prawa energetycznego i audytingiem energetycznym.

DOMINIK STRZAŁKOWSKI, Senior Associate, Radca 
Prawny, Kancelaria SSW Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy 
Dominik Strzałkowski specjalizuje się w prawnych aspektach regulowanej 
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 (M&A), prawa 
energetycznego, prawa konkurencji, prawa finansowego, inwestycji typu 
greenfield, zagospodarowania przestrzennego oraz ochrony środowiska. Przed 
dołączeniem do zespołu SSW zdobywał doświadczenie w renomowanych 
polskich kancelariach.



Warsztaty
kotwica6

data i podpis pieczątka firmy

25 – 26 lutego 2013 r.
Hotel Hyatt, Warszawa

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w warsztatach 
wynosi:
–  2 795 zł + 23% VAT w przypadku   

pisemnego zgłoszenia do 25 stycznia 2013 r.,
– 3 295 zł + 23% VAT po 25 stycznia 2013 r.

2. Cena obejmuje prelekcje, materiały dotyczące 
warsztatów, przerwy kawowe oraz lunch.

3. Po otrzymaniu zgłoszenia, prześlemy Państwu 
potwierdzenie udziału i fakturę pro-forma.

4. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni 
od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed 
rozpoczęciem warsztatów.

5. Wpłaty należy dokonać na konto widniejące 
na fakturze.

6. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem 
poleconym na adres organizatora.

7. W przypadku rezygnacji do 25 stycznia 2013 r. 
obciążymy Państwa opłatą administracyjną 
w wysokości 400 zł + 23% VAT.

8. W przypadku rezygnacji po 25 stycznia 2013 r. 
pobierane jest 100% opłaty za udział.

9. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału 
w warsztatach powoduje obciążenie pełnymi 
kosztami udziału.

10.  Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne 
z rezygnacją z udziału.

11. Zamiast zgłoszonej osoby w warsztatach 
może wziąć udział inny pracownik firmy pod 
warunkiem przesłania danych osoby zastępczej 
drogą mailową lub pocztową w terminie do 7 dni 
przed rozpoczęciem warsztatów.

12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian 
w programie.

Imię

Nazwisko

Stanowisko

Departament

Firma

Ulica

E-mail

Kod pocztowy Miasto

Telefon Fax

TAK, chcę wziąć udział w warsztatach „Ekspert wdrażania mechanizmów wsparcia efektywności
energetycznej poprzez białe certyfikaty”, termin: 25 – 26 lutego 2013 r.
Cena 2 795 zł + 23% VAT – do 25 stycznia 2013 r.
Cena 3 295 zł + 23% VAT – po 25 stycznia 2013 r.

NIE, nie wezmę udziału w prezentowanych warsztatach, jednak proszę o informowanie mnie 
o planowanych wydarzeniach organizowanych przez MM Conferences SA

TAK, Proszę o wystawienie faktury VAT

TAK, proszę o umieszczenie danych uczestnika na fakturze

Pełna nazwa firmy

Oddział / dział firmy / z dopiskiem

Imię i nazwisko

Ulica

Kod pocztowy Miasto

DANE DO WYSYŁKI FAKTURY (jeżeli są inne niż dane do faktury):

DANE DO FAKTURY:
W przypadku konieczności wystawienia faktury VAT proszę podpisać niniejsze oświadczenie: 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12.05.1993 (DzU 39 poz. 176)

Pełna nazwa firmy

Ulica

i posiada numer NIP

Kod pocztowy Miasto

oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT SKĄD DOWIEDZIAŁEŚ SIĘ O NASZYCH WARSZTATACH?

prasa ..............................................................................................................

TV ...................................................................................................................

internet ........................................................................................................

newsletter ...................................................................................................

kontakt telefoniczny z naszym konsultantem

inne (jakie?) ................................................................................................

Usługi świadczone dla pracowników 
samorządu, które spełniają 2 warunki:
1. Usługi mające charakter kształcenia 

zawodowego dla uczestnika 
2. Finansowane co najmniej  

w 70% ze środków publicznych są 
zwolnione z VAT (podstawa Art. 43. 
Ust.1 punkt 29).

W przypadku spełnienia powyższych 
warunków proszę załączyć oświadczenie 
potwierdzające spełnienie powyższych 
warunków.

Upoważniamy firmę MM Conferences SA do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Oświadczam, że należna kwota zostanie przelana na 
konto MM Conferences SA: Bank Polska Kasa Opieki S.A. 94 1240 1037 1111 0010 2616 6259 w terminie wskazanym na fakturze. Równocześnie 
oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa oraz zobowiązujemy się do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszej umowy. 
Upoważniamy firmę MM Conferences SA do umieszczenia znaku towarowego (logo) firmy na stronie www.mmcpolska.pl w dziale Nasi Klienci. Zgodnie 
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity DzU nr 101 poz. 926 z 2002 r.) MM Conferences SA (zwana dalej 
MM Conferences), informuje, że jest administratorem danych osobowych. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocji  
i marketingu działalności prowadzonej przez MM Conferences, świadczonych usług oraz oferowanych produktów, a także w celu promocji ofert klientów 
MM Conferences. Wyrażamy również zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną ofert oraz informacji handlowych dotyczących MM Conferences oraz 
klientów MM Conferences. Wyrażającemu zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, 
w tym także prawo ich poprawiania. MM Conferences SA z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  
KRS 0000300045, REGON 141312256, wysokość kapitału zakładowego: 536.756,50 zł, kapitał zakładowy opłacony w całości.

WYPEŁNIJ DRUKOWANYMI LITERAMI Wa r u n k i  u c z e s t n i c t w a

ZAREZERWUJ JUŻ DZIŚ! Wypełniony formularz wyślij na faks nr 022 292 30 94, 022 379 29 01 lub na e-mail: zgloszenia@mmcpolska.pl 
Formularz jest przeznaczony dla jednej osoby. W przypadku rezerwacji dla większej liczby osób, prosimy o powielenie blankietu.

EKSPERT WDRAŻANIA MECHANIZMÓW WSPARCIA

poprzez

Efektywności Energetycznej
BIAŁE CERTYFIKATY
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