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9:00 – Rejestracja i poranna kawa

9:30 Klauzule niedozwolone w umowach –
wyzwania i błędy w branży energetycznej
- przegląd i omówienie najbardziej 
problematycznych klauzul abuzywnych
- umowy – orzecznictwo UOKiK
- regulaminy konsumenckie
- najczęściej pojawiające się problemy
Joanna Jeżewska, Radca Prawny, "Centrum Prawa 

Konkurencji"

11:00 Przerwa kawowa

11:20 Kary umowne w umowie sprzedaży 
energii
- podstawa i konstrukcja prawna
- ograniczenia wynikające z prawa energetycznego
- na co zwrócić uwagę konstruując karę umowną
- jakie opłaty nie mogą a jakie mogą być 
kwalifikowane jako kara umowna w umowie 
sprzedaży energii
- orzecznictwo UOKiK – kary umowne
- case study
- obowiązki przedsiębiorstw energetycznych
Zuzanna Ochońska Prawnik, „ Kancelaria Markiewicz & 
Sroczyński”.
Agnieszka Staszek Prawnik, „ Kancelaria Markiewicz & 
Sroczyński”.

12:50 – Lunch

13:30 Umowy zawierane na odległość 
w praktyce
- trudności występujące przy zawieraniu umów 
na odległość
- charakterystyka relacji w praktyce
- obowiązki firm energetycznych
- praktyczne aspekty
- zagrożenia
- najczęściej występujące problemy
dr Małgorzata Dobrzyńska – Dąbska , Radca 

Prawny, „ MDKA „ 

14:30 Przerwa kawowa

14:40 Nowy system reklamacji w 
energetyce
- jak radzić sobie z najczęściej pojawiającymi 
się problemami
- klauzule ograniczające składanie reklamacji
- optymalizacja rozpatrywania reklamacji
- rozliczanie reklamacji
- dobre praktyki
Elżbieta Modzalewska-Wąchal, Radca Prawny,

"Centrum Prawa Konkurencji"

16:00 – Zakończenie warsztatów. 
Wręczenie certyfikatów.

16.marzec.2017.Warszawa
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Noty Prowadzących:16.marzec.2017.Warszawa

Radca prawny dr Małgorzata Dobrzyńska – Dąbska specjalizuje się 
w zagadnieniach pomocy publicznej, prawa energetycznego, administracyjnego, zamówień publicznych oraz projektów inwestycyjnych, finansowanych z funduszy 
Unii Europejskiej. Obroniła rozprawę doktorską dotyczącą funduszy UE.
Biegle posługuje się językami angielskim i niemieckim. Jest wspólnikiem kancelarii radcowskiej MDKA A. Kamińska, M. Dobrzyńska-Dąbska Kancelaria Prawna
SP.P. Świadczy kompleksowe usługi prawne dla jednostek sektora finansów publicznych zwłaszcza w zakresie umów inwestycyjnych, zamówień publicznych i
dyscypliny finansów publicznych. Opracowuje pod kątem prawnym oraz pomocowo-publicznym studia wykonalności projektów unijnych oraz jest autorką
licznych opinii prawnych dotyczących pomocy publicznej. Reprezentuje przedsiębiorstwa w sprawach o zawarcie umowy o udzielenie dofinansowań unijnych, o
zwrot dotacji, o nałożenie korekt finansowych oraz „wyłudzenie dotacji”. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorstw energetycznych
między innymi w zakresie prowadzenia postępowań dotyczących służebności przesyłu, wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości oraz ustalenia
odszkodowanie za ograniczenie korzystania z nieruchomości. Od kilku lat jest pełnomocnikiem procesowym operatora systemu przesyłowego. Sporządzała opinie
i analizy prawne dla wiodących uczestników energetycznych w zakresie spraw dotyczących pomocy publicznej w energetyce, odnawialnych źródeł energii,
ograniczeń emisji, instrukcji ruchu i eksploatacji sieci, taryfowania i koncesjonowania oraz umów energetycznych.

JOANNA JEŻEWSKA
Radca prawny. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończyła British Centre for English and
European Legal Studies przy Uniwersytecie Warszawskim przy współpracy z University of Cambridge oraz kurs komparatystyki prawniczej na Uniwersytecie im.
Roberta Schumana w Strasburgu. Non-Govermental advisor w ramach podgrupy porozumień antykonkurencyjnych International Comeptiton Network. Członek
OIRP w Warszawie, Stowarzyszenia Prawa Konkurencji oraz stały współpracownik Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacji. Specjalizuje się w prawie
konkurencji, w tym w M&A, w unijnym prawie konkurencji oraz sprawach z zakresu nieuczciwej konkurencji. Zakres praktyki obejmuje w szczególności:
kompleksowe doradztwo na rzecz przedsiębiorców, reprezentowanie Klientów w postępowaniach administracyjnych, w szczególności przed Prezesem UOKiK, jak
i w postępowaniach sądowych, w tym przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Sądem Apelacyjnym czy Sądem Najwyższym, doradztwo prawne w
procesach kontroli koncentracji.
Joanna Jeżewska doradzała m.in. wiodącym firmom polskich z sektora mediów, ubezpieczeń, transportu kolejowego, energetyki, chemicznego, oraz
przedsiębiorstwom komunalnym. Joanna Jeżewska jest również zaangażowana w sprawy zakresu kontroli koncentracji. Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu
prawa konkurencji i prawa konsumenckiego.

Elżbieta Modzelewska-Wąchal Radca prawny Kancelaria „Centrum Prawa Konkurencji”
Prawem konkurencji zajmuje się nieprzerwanie od 1987 r., od 1990 r. w Urzędzie Antymonopolowym (obecnie Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów),
początkowo jako dyrektor Departamentu Orzecznictwa, od lutego 1996 r. do końca 2001 r. jako wiceprezes Urzędu odpowiedzialna na zagadnienia
konkurencji, w tym pomocy publicznej. Ekspert w sprawach demonopolizacji i konkurencji dla organów antymonopolowych Ukrainy i Białorusi. W okresie od
1998 r. do końca 2001 r. była członkiem Zespołu Negocjacyjnego o Członkostwo Polski w Unii Europejskiej, odpowiedzialna za obszary negocjacyjne „Polityka
konkurencji” (obejmujący anti-trust i pomoc publiczną) oraz „Ochrona konsumentów i zdrowie”. Od 2002 roku prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego Centrum
Prawa Konkurencji. Jest wykładowcą na uczelniach wyższych oraz ekspertem sejmowym. Jest współautorką ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów i
autorką licznych publikacji z dziedziny prawa konkurencji, m.in. „Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz”, Twigger, Warszawa 2002,
„Pomoc publiczna dla przedsiębiorców. Komentarz”, Wydawnictwo Prawnicze „LexisNexis” 2003 i szeregu innych. Notowana jako wiodący (lider, wicelider)
bądź rekomendowany prawnik w kategorii prawo konkurencji w rankingach prawników i kancelarii prawnych zarówno krajowych (m.in. według
“Rzeczpospolitej” i miesięcznika „Forbes”), jak i międzynarodowych (np. Global Councel 3000).

Agnieszka Staszek 
– prawnik w Kancelarii Markiewicz & Sroczyński, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Aktualnie aplikantka 
radcowska w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie 
Jagiellońskim. Specjalizuje się w prawie konkurencji oraz w prawie własności intelektualnej. W praktyce zawodowej zajmuje się obsługą klientów w 
sprawach kontroli koncentracji, sprawach kartelowych, postępowaniach dotyczących nadużycia pozycji dominującej, czy też naruszenia zbiorowych interesów 
konsumentów.

Zuzanna Ochońska
– prawnik w Kancelarii Markiewicz & Sroczyński, absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
aplikantka radcowska Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Specjalizuje się w prawie ochrony konkurencji i konsumentów, prawie własności 
intelektualnej oraz prawie ochronie dóbr osobistych. Jej zainteresowania związane są także z tematyką mediacji. W Kancelarii uczestniczy m.in. w obsłudze 
przedsiębiorców w zakresie postępowań antymonopolowych i konsumenckich, a także postępowań cywilnych.
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Stale zmieniająca się sytuacja w branży energetycznej, wymaga ciągłego pogłębiania wiedzy i
umiejętności, dlatego serdecznie zapraszamy do udziału z szkoleniu dotyczącym prawa
konsumenckiego w energetyce. Celem szkolenia jest przekazanie teoretycznej oraz praktycznej
wiedzy z zakresu zawierania umów sprzedaży energii.
Prelegenci przedstawią najnowsze orzecznictwa UOKiK, omówią regulaminy konsumenckie,
poruszą kwestie klauzul niedozwolonych oraz kar umownych, jakie mogą się pojawić w umowie
sprzedaży energii. Zostaną poruszone tematy związane z zawieraniem umów na odległość,
obowiązkami oraz najczęściej pojawiającymi się problemami w tym zakresie. Dodatkowo
zostanie omówiony nowy system reklamacji w energetyce – jakie klauzule ograniczają składanie
reklamacji i jak je prawidłowo rozliczać.
Udział w warsztacie jest szansą na poszerzenie swojej dotychczasowej wiedzy i uzyskanie
możliwości wymiany doświadczeń z uczestnikami rynku oraz zaproszonymi Ekspertami.

Warsztat kierujemy do osób pracujących w branży energetycznej, a przede 
wszystkim przedstawicieli działów:
• prawnych
• obsługi klienta
• sprzedaży
• rozliczeń i windykacji
• reklamacji

Dlaczego warto wziąć udział:

MIEJSCE WARSZTATÓW: 
Centrum Konferencyjne Golden Floor
Al. Jerozolimskie 123A, 02-037 Warszawa

WIĘCEJ INFORMACJI:
biuro@proability.pl
22 787 59 12
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FORMULARZ:

WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w warsztatach wynosi:

- 1195zł + 23% VAT
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 20.02.2017 r. obciążymy 
Państwa opłatą administracyjną w wysokości 400 zł + 23% 
VAT.
8. W przypadku rezygnacji po 20.02.2017 r. pobierane jest 
100% opłaty za udział.
9. Nieodwołanie zgłoszenia i nie wzięcie 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 4 dni przed rozpoczęciem warsztatów.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w 
programie oraz do odwołania bez podania przyczyn.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie         
informacji handlowych za pomocą
środków komunikacji elektronicznej
od ProAbility

Oświadczenie jest niezależne  od czasu
korzystania z usług.
Oświadczam, że zapoznałem/am się 
z warunkami uczestnictwa w szkoleniu.Podpis Pieczątka

Upoważniamy firmę ProAbility do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Równocześnie oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa oraz
zobowiązujemy się do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszej umowy. Upoważniamy firmę ProAbility do umieszczenia znaku towarowego (logo) firmy na stronie
www.proability.pl w dziale Nasi Partnerzy. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocji i marketingu działalności prowadzonej przez ProAbility,
świadczonych usług oraz oferowanych produktów, a także w celu promocji ofert klientów ProAbility. Wyrażamy również zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną ofert oraz
informacji handlowych dotyczących ProAbility oraz klientów ProAbility. Wyrażającemu zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo kontroli przetwarzania
danych, które jej dotyczą, w tym także prawo ich poprawiania.
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