
11 – 12 września 2012r., Hotel Hyatt, warszawa

Białe Certyfikaty
RozpoRządzenia wykonawcze do 

Ustawy o efektywności eneRgetycznej 

pRaktyczne aspekty Ubiegania się o

kotwica1
Strona

Tytułowa

Patroni medialni WspółpracaAutoryzowany doradca

www.mmcpolska.plrezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska.pl

 嵣Sposób sporządzania audytu efektywności energetycznej

 嵣Sposób i tryb weryfikacji audytu efektywności energetycznej

 嵣Dane i metody, króre mogą być wykorzystywane przy określaniu 
i weryfikacji uzyskanych oszczędności energii

 嵣Warunki i tryb organizowania i przeprowadzania 
przetargu na Białe Certyfikaty

 嵣Skuteczna strategia przetargowa czyli jak z sukcesem wygrać przetarg

 嵣Szczegółówe wytyczne obowiązkiem uzyskania i przedstwaienia do 
umorzenia Białych Certyfikatów

 嵣Szczegóły uiszczania opłaty zastępczej

 嵣Możlwiości refundacyjne przedsięwzięć inwestycyjnych mających na celu 
poprawę efektywności energetycznej- alternatywne źródła finansowaniag
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Program
Dzień I

09:00 Rejestracja, poranna kawa

09:30 Ustawa o Efektywności Energetycznej –
– główne założenia, cele i aspekty 
problematyczne

Problemy interpretacyjne – wyjaśnienie pojęcia 
„potrzeby własne”

10:15 Zasady przyznawania Białych 
Certyfikatów- konkretne wytyczne

Możliwe strategie i plany działania
dr inż. Grzegorz Błajszczak, Emerson Process
Management Power & Water Solutions

11:00 Przerwa na kawę

aUDyt efektyWNOŚCi 
eNerGetyCZNeJ

Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie 
szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania AUDYTU 
efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności 
energetycznej oraz metody obliczania oszczędności energii

11:15 Nowe wytyczne w zakresie 
sporządzania i weryfikacji audytu
• Sposób sporządzania audytu efektywności 

energetycznej – wzór Karty Audytu Efektywności 
Energetycznej

• Sposób i tryb weryfikacji audytu efektywności 
energetycznej

Prelegent: Jacek Mszyca, Rzeczoznawca w Branży Ochrony 
Środowiska i Energetyki, Audytor jednostek kogeneracji, 
TÜV Rheinland Polska 

12:15 Na co należy zwrócić szczególna uwagę 
przy przeprowadzaniu audytu – 
– aspekty praktyczne:
• Dane i metody, które mogą być wykorzystywane 

przy okreslaniu i weryfikacji uzyskanych 
oszczędności energii

• Systemy pomiarowo-analityczne w praktyce: 
System termowizyjny do określenia strat 
w ciepłociągach i w poszukiwaniu ciepła 
odpadowego w procesach produkcyjnych do 
dalszego wykorzystania (rekuperacji) 

Gabriel Miczka, Właścicle firmy audytorskiej,
Audytor, www.PowerAuditing.com

13:15  LUNCH

14:15 Audyt energetyczny jako element 
dobrej praktyki inżynierskiej obniżający 
ryzyka inwestycyjne 

Inwestycje pro-oszczędnościowe w trakcje 
realizacji oraz już zrealizowane

Tomasz Słupik, Kierownik Działu Turbinowego, Zakłady 
Pomiarowo – Badawcze Energetyki „ENERGOPOMIAR” 

PrZetarG 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie 
warunków i trybu przeprowadzania PRZETARGU w celu 
wyboru przesięwzięć  służących poprawie efektywności 
energetycznej, za które można uzyskać świadectwa 
efektywności energetycznej

15:15 Analiza aspektów praktycznych 
przystąpienia do przetargu:
• Warunki i tryb organizowania 

i przeprowadzania przetargu
• Wzór deklaracji przetargowej
• Skuteczna strategia przetargowa – 

– czyli jak z sukcesem wygrać przetarg
Dominik Strzałkowski, Radca prawny,  Kancelaria prawna 
Spaczyński Szczepaniak i Wspólnicy 

16:15 Zakończenie I dnia warsztatów

www.mmcpolska.plrezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska.pl

dzieñ pierwszy warsztatów, wtorek, 11 września, Hotel Hyatt, ul. belwederska 23, warszawa
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Program
Dzień II

www.mmcpolska.plrezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska.pl

dzieñ drugi warsztatów, środa, 12 września, Hotel Hyatt, ul. belwederska 23, warszawa

9:30 Rejestracja, poranna kawa

OBOWiĄZek UMarZaNia 
ŚWiaDeCtW efektyWNOŚCi  
eNerGetyCZNeJ i  
UiSZCZaNia OPłaty ZaStĘPCZeJ

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie 
szczegółowego zakresu obowiązku uzyskania i 
przedstawienia do UMORZENIA ŚWIADECTW EFEKTYWNOŚCI 
ENERGETYCZNEJ I UISZCZANIA OPŁATY ZASTĘPCZEJ przez 
przedsiębiorstwa energetyczne sprzedające energię 
elektryczną, ciepło lub gaz ziemny odbiorcom końcowym 
przyłaczonym do sieci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

10:00 Szczegółówy zakres obowiazku 
uzyskania i przedstawienia do 
umorzenia Przezesowi URE  
świadectw efektywności energetycznej
Paweł Płachecki, Specjalista, Urząd Regulacji Energetyki 

11:15 Przerwa na kawę

11:30 Szczegóły uiszczania opłaty zastępczej:
• Wielkość i sposób obliczania ilości energii 

pierwotnej odpowiadającej wartości świadectwa 
efektywności energetycznej

• Sposób uwzgledniania w klalkulacji cen energii 
elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego ustalonych 
w taryfach przedsiebiorstw energetycznych:

 – kosztów uzyskania i przedstawinia do umorzenia 
świadectw efektywności energetycznej

 – poniesionej opłaty zastępczej
• Wysokość jednostkowej opłaty zastępczej
• Współczynnik sprawności procesów przetworzenia 

energii pierwotnej w energię finalną
Paweł Płachecki, Specjalista, Urząd Regulacji Energetyki

13:00 LUNCH

fiNaNSOWaNie iNWeStyCJi – 
– aSPekty PraktyCZNe

13:45 Dofinansowania z NFOŚiGW i EFS-u vs. 
Białe Certyfikaty – czy dofinansowania 
wyklucza szansę na uzyskanie 
świadectwa? 
Marek Kownacki, Dyrektor Departamentu Przedsięwzięć 
Przemysłowych, NFOŚiGW
Urszula Zając, Kierownik w Departamencie Przedsięwzięć 
Przemysłowych, NFOŚiGW

14:30 Możliwości refundacyjne przedsięwzięć 
inwestycyjnych mających na celu 
poprawę efektywności energetycznej 
– alternatywne (komercyjne) źródła 
finansowania

np. metoda ESCO czyli finansowanie 
przez trzecią stronę

Ewa Czarnecka-Jeżewska, Dyrektor ds. Sprzedaży, Biuro 
Obsługi Energetyki, Przemysłu Paliwowego i Chemicznego, 
Bank Pekao S.A.

15:15 Wpływ Rozporządzeń na 
przedsiębiorstwa- podejście od strony 
inwestorów
Wojciech Kułagowski, Wiceprezes, Polskie Towarzystwo 
Certyfikacji Energii, Właściciel firmy konsultingowej, 
Doradztwo – Wojciech Kułagowski

16:00 Zakończenie II dnia warsztatów. 
Rozdanie certyfikatów.
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Informacje 

Ogólne

www.mmcpolska.plrezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska.pl

 Rok 2012 jest czasem dużych zmian regulacyjnych dla sektora energetyczno – przemysłowego. Wprow-
adzona niedawno Ustawa o Efeketywności Energetycznej nałożyła nowe obowiązki na firmy energetyczne, jed-
nak brak przepisów wykonawczych znacząco zahamował możliwość ich realizacji.  W Ministerstwie Gospodarki 
trwają właśnie zaawansowane prace nad Rozporządzeniami wykonawczymi do Ustawy, które z dużą dozą zain-
teresowania wyczekiwane są przez całą branżę. 

 Aby skutecznie przygotować się do nadchodzących regulacji zapraszamy Państwa na spotkanie, którego 
celem jest omówienie i przygotowanie uczestników rynku do zbliżających się regulacji wykonawczych, których 
realizacja będzie stanowiła podstawę do ubiegania się o Białe Certyfikaty. Zaproszeni przez nas wybitni Eksperci-
praktycy odpowiedzą Państwu na wszystkie pytania, podpowiedzą jak zwiększyć zyski, a uniknąć strat stosując 
nowe regulacje. Zapraszamy!

Kadry zarządzającej: prezesów, wiceprezesów, dyrektorów, kierowników, specjalistów w przesiębiorstwach branży 
energetycznej: elektrowni, elektrociepłowni, spółek dystrybucyjnych, przedsiębiorstwa obrotu energią elektryczną, 
gazem, ciepłem, w szczególności z nastepującyhc 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
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każdy z uczestników 
otrzyma imienny 
certyfikat, poświadczający 
udział w warsztatach.

 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.

agnieszka Chodowiec

T: +48 22 379 29 24
F: +48 22 379 29 01

e-mail: a.chodowiec@mmcpolska.pl

OrganIZaTOr warSZTaTów

certyfikat
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Prelegenci
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dr inż. Grzegorz Błajszczak
Emerson Process Management Power & Water Solutions
W  latach 1984-1994 pracownik naukowy kolejno na Politechnice Warszawskiej 
(84-86), na Politechnice w  Budapeszcie (86-90) i na Uniwersytecie Rand Afrikaans 
w  Johannesburgu (90-94) - gdzie zajmował się układami poprawy jakości energii 
i zarządzaniem mocą czynną i bierną.  W latach 1994-1995  specjalista ds. współpracy 
z zagranicą w  Energoprojekt-Warszawa S.A.,  1995-1996  manager ds. napędów 
i rezerwowego zasilania w francuskiej firmie Schneider Electric, a w latach 1996-1999 
zastępca dyrektora ds. szkoleń i wdrożeń w Europejskim Oddziale Sterowania Procesami 

firmy Westinghouse Electric (sterownie pracą elektrowni i innych dużych obiektów  przemysłowych). 
W  latach 1999-2011 zatrudniony w  Polskich Sieciach Elektroenergetycznych (obecnie PSE Operator 
S.A.), gdzie zajmował się kolejno: usługami systemowymi, rozliczeniami międzynarodowej wymiany 
energii, wdrażaniem nowych technologii oraz jakością energii i zarządzaniem mocą bierną. Od 2012 roku 
pracuje w Emerson Process Management Power & Water Solutions, gdzie zajmuje się wykorzystaniem 
rozproszonych systemów sterowania (głownie w elektrowniach) do poprawy efektywności energetycznej. 
Jest członkiem m. in.: SEP, IEEE, CIGRE, Eurelectric, KT w PKN, Komitetu NOT ds. Gospodarki Energetycznej, 
Polskiego Komitetu Jakości i Efektywnego Użytkowania Energii Elektrycznej; jest rzeczoznawcą 
w dziedzinie jakości energii elektrycznej, a także autorem ponad 120 publikacji naukowych i technicznych.

ewa Czarnecka – Jeżewska
Dyrektor ds. Sprzedaży, Biuro Obsługi Energetyki, Przemysłu 
Paliwowego i Chemicznego, Bank Pekao S.A.
W  sektorze bankowym pracuje od 1999 r. początkowo jako  doradca klienta 
korporacyjnego (relationship banker) w  polskiej jednostce holenderskiego 
banku ABN Amro w  Warszawie. W  latach 2001 – 2003 pracowała dla ABN 
Amro w  Polsce i w  Czechach jako specjalista ds. organizacji finansowania 
dla korporacji (credit structuring manager). W  2003 roku objęła stanowisko 

starszego doradcy bankowego w  Obszarze Dużych Firm Centrali Banku BPH SA specjalizując 
się w  obsłudze firm sektora energetycznego. W  2007 r. objęła  stanowisko zastępcy dyrektora 
departamentu. Po fuzji z Pekao SA w 2008 r. jest współodpowiedzialna za kierowanie biurem obsługi 
energetyki, przemysłu paliwowego i chemicznego w  Departamencie Dużych Firm Banku Pekao SA. 
Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Paweł Płachecki
Specjalista, Urząd Regulacji Energetyki
Absolwent Wydziału Paliw i Energii oraz Międzywydziałowej Szkoły Energetyki Akademii 
Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Współpracujący ze środowiskiem naukowym w ramach 
Grupy naukowej Pro Futuro (Pro Futuro Science Association) oraz stowarzyszenia 
CAESAR (Centre for Applied Energy System Analysis and Research). Z zagadnieniami 
dotyczącymi efektywności energetycznej, kogeneracji i odnawialnych źródeł energii 
związany od okresu studiów, w połowie 2008 r. zaczął pracę w Urzędzie Regulacji 
Energetyki, Wydziale Energii Odnawialnej i Wytwarzanej w Kogeneracji. W Urzędzie 

Regulacji Energetyki. Uczestniczy w pracach stałej grupy zadaniowej ds. zrównoważonego rozwoju 
Sustainable Developmment Task Force), powołanej przez Regulatora Europejskiego CEER/ACER.

Marek kownacki
Dyrektor Departamentu Przedsięwzięć Przemysłowych 
w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie 
Do zadań departamentu należy między innymi wdrażanie projektóww ramach SPO-
WKP Działanie 2.4 lata 2004-2006, IV osi priorytetowej PO IiŚ oraz przedsięwzięć 
dofinansowywanych ze środków  krajowych w  tym służących efektywności 
energetycznej przedsiębiorstw. Marek Kownacki jest absolwentem PW  Wydziału 

Inżynierii Sanitarnej i Wodnej oraz Inżynierii Lądowej. Posiada wieloletnie doświadczenie inżynieryjne 
oraz zarządcze w sektorze prywatnym. Był głównym projektant w Przedsiębiorstwie Budowy Elektrowni 
w  Bełchatowie, pełnomocnikiem dyrektora ds. Bełchatowskiego Okręgu Przemysłowego w  Biurze 
Projektów  Budowy Elektrowni i Przemysłu „ELPRO”, wielokrotnie pełnił funkcje członka zarządu 
w  podmiotach gospodarczych. To wysokiej klasy specjalista branży energetycznej. Od 2009 r. pełni 
funkcję Dyrektora Departamentu Przedsięwzięć Przemysłowych w NFOŚiGW w Warszawie.

Wojciech kułagowski
Wiceprezes, Polskie Towarzystwo Certyfikacji Energii, Właśniciel 
firmy konsultingowej, Doradztwo- Wojciech Kułagowski
Ekspert, doradca, konsultant. Absolwent Politechniki Warszawskiej Wydziału 
Energetyki i Lotnictwa 1976 r., Rocznego Podyplomowego Studium Menedżerskiego 
SGH 1995 r., rocznego Podyplomowego Studium: Akademia Europejskiego 
i Polskiego Prawa SGH 2007 r., ukończył również liczne kursy i szkolenia zawodowe. 
W latach 1978 - 2008 pracował w energetyce za wodowej na szczeblach kierowniczych 

i dyrektorskich w  Elektrociepłowniach Warszawskich, Polskich Sieciach Elektroenergetycznych S.A., 
Tauron S.A. Był członkiem zarządów  w  Elektrowniach Szczytowo-Pompowych S.A., Elektrim - Volt 
S.A. i PSE Operator S.A. Od 2007 prowadzi własną firmę konsultingową DORADZTWO - WOJCIECH 
KUŁAGOWSKI. Wykonał kilkadziesiąt opracowań, ekspertyz i analiz z dziedziny energetyki. Członek 
Towarzystw branżowych Polskiego Towarzystwa Certyfikacji Energii i Towarzystwa Obrotu Energią.

Gabriel Miczka
Właściciel firmy audytorskiej, Audytor 
Inżynier elektryk o specjalności elektroenergetyka. Audytor energetyczny 
budynków  mieszkalnych i użyteczności publicznej. Członek Zrzeszenia 
Audytorów  Energetycznych nr. 990. Firma założycielska Polskiego Towarzystwa 
Budownictwa Ekologicznego PLGBC. Prowadzi firmę audytorską w  zakresie 
elektroenergetyki, budownictwa i technologii produkcji. Roczna produkcja to ok. 400 
osobnych audytów. 

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.

tomasz Słupik
Kierownik Działu Turbinowego, Zakłady Pomiarowo – Badawcze 
Energetyki „ENERGOPOMIAR” 
W 2000 r. ukończył studia na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki 
Śląskiej, uzyskując dyplom magistra inżyniera energetyka. Jest także absolwentem 
dwusemestralnych Studiów  Podyplomowych o specjalności Zarządzania 
Przedsiębiorstwem organizowanych przy w/w Wydziale Politechniki Śląskiej. Od roku 
2002 związany z Zakładami Pomiarowo - Badawczymi Energetyki ,,ENERGOPOMIAR” 

Sp. z o.o. w  Gliwicach. Uczestniczył w  wielu pracach mających na celu sprawdzenie wielkości 
gwarantowanych przez dostawców  urządzeń (testy odbiorowe i pomiary gwarancyjne) jak również 
w  tematach mających na celu rozwiązanie konkretnych problemów  ruchowych w  zakresie instalacji 
energetycznych. Posiada praktyczną wiedzę tematyce badań i analiz obiegów  cieplnych, jak również 
układów pompowych na obiektach przemysłowych. Duża ilość prac, w których brał udział miała charakter 
prac audytorskich, których głównym celem było obniżenie energochłonności danego procesu. Autor 
referatów i artykułów na temat eksploatacji urządzeń pomocniczych bloków energetycznych oraz działań 
związanych z audytingiem energetycznym.

Dominik Strzałkowski
Radca prawny, Senior Associate, SSW Spaczyński, Szczepaniak i 
Wspólnicy
Członek Okręgowej Izby Radców  Prawnych w  Łodzi. Ukończył Wydział Prawa 
i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. 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 Spaczyński, Szczepaniak 
i Wspólnicy sp.k. w 2011 roku zdobywał doświadczenie w renomowanych polskich kancelariach.

Urszula Zając
Kierownik w Departamencie Przedsięwzięć Przemysłowych, 
w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie
Urszula Zając jest absolwentką Politechniki Wrocławskiej, Wydziału Architektury, 
Kierunku Gospodarka Przestrzenna oraz SGH, Kolegium Zarządzania i Finansów. Od 
2006 r. jest pracownikiem NFOŚiGW w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie 
we wdrażaniu programów  operacyjnych dotyczących dofinansowywania ze 

środków europejskich, działań służących ochronie środowiska. Bierze czynny udział w tworzeniu nowych 
instrumentów finansowych w NFOŚiGW, w tym dotyczących efektywnego zarządzania energią, jak również 
uczestniczy w  pracach związanych z wyznaczaniem nowych kierunków  w  przyszłych perspektywach 
finansowych UE. Jest specjalistą w zakresie działań pro- środowiskowych realizowanych zwłaszcza przez 
podmioty gospodarcze jak również ekspertem w dziedzinie finansów publicznych.
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11 – 12 września 2012r., Hotel Hyatt, ul. belwederska 23, warszawa

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.

data i podpis pieczątka firmy

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

pisemnego zgłoszenia do 3 sierpnia 2012 r.,
–  3 295 zł + 23% VaT po 3 sierpnia 2012 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 3 sierpnia 2012 r. 
obciążymy Państwa opłatą administracyjną 
w wysokości 400 zł + 23% VaT.

8. w przypadku rezygnacji po 3 sierpnia 2012 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.

wYPEŁnIJ DrUKOwanYMI LITEraMI
Imię

nazwisko

Stanowisko

Departament

Firma

Ulica

E-mail

Kod pocztowy Miasto

Telefon Fax

warunki uczestnictwa

TaK, chcę wziąć udział w warsztatach „Praktyczne aspekty ubiegania się o Białe Certyfikaty –
– Rozporządzenia wykonawcze do Ustawy o Efektywności Energetycznej”, termin: 11 – 12 września 2012 r.
Cena 2 795 zł + 23% VaT – do 3 sierpnia 2012 r.
Cena 3 295 zł + 23% VaT – po 3 sierpnia 2012 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 oraz, w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie 
bezpłatnej prenumeraty, na umieszczenie naszych danych w bazie wydawnictwa Migut Media. Wyrażamy również zgodę na otrzy my wanie 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.

Białe Certyfikaty
RozpoRządzenia wykonawcze do 

Ustawy o efektywności eneRgetycznej 

pRaktyczne aspekty Ubiegania się o
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