Nowe prawo wodne – szanse i zagrożenia dla gospodarki
komunalnej
Seminarium dla przedsiębiorstw wodnokanalizacyjnych, gospodarki komunalnej oraz
prowadzących oczyszczalnie ścieków i utylizację zanieczyszczeń

Agenda Seminarium
Godziny

Program

9:15 - 9:30

Rejestracja uczestników

9:30 - 10:30

Sesja wprowadzająca
• Globalne wyzwania dotyczące wód. Determinanty konieczności rewizji
podejścia do gospodarowania wodami
• Uwarunkowania historyczne w zakresie gospodarowania wodami –
własność wód oraz forma administracji

10:30 - 12:00

Sesja regulacyjna
• Ramowa Dyrektywa Wodna – obowiązki wynikające z Dyrektywy dla
podmiotów krajowych
• Konieczność zmian w Prawie wodnym w Polsce
• Rozwiązania nowego Prawa wodnego mające wpływ na działalność
przedsiębiorców
• Nowe formy i procedury w zakresie zgód wodnoprawnych ustalania i
wymiaru opłat oraz procedury odwoławcze w nowych strukturach (wpływ
na ryzyka i koszty)

12:00 - 12.30

Przerwa kawowa

12:30 - 13:30

Sesja rynkowa - scenariusze możliwych zmian w sektorze wodociągowokanalizacyjnym
• Omówienie kluczowych mega-trendów zachodzących w sektorze wod.kan., ze szczególnym uwzględnieniem wpływu nowego Prawa Wodnego
• Analiza obecnego poziomu cen za usługi wodociągowo-kanalizacyjne w
Polsce i Europie, w kontekście zapewnienia odpowiedniego poziomu
dostępności cenowej dla gospodarstw domowych
• Potencjalny wpływ nowego Prawa Wodnego na scenariusze zmian
regulacji taryfowej sektora wodno-kanalizacyjnego - lekcje płynące z
doświadczeń innych sektorów

13:30 - 14:30

Lunch

14:30 – 15:30

Sesja biznesowa – omówienie wpływu potencjalnych zmian regulacyjnych na
funkcjonowanie przedsiębiorstw wod.-kan. oraz metody optymalizacji działalności
biznesowej
• Omówienie możliwości zwiększenia efektywności kosztowej i operacyjnej
przedsiębiorstw wod.-kan. w celu zahamowania wzrostu cen

15:30 - 15.45

Sesja pytań i odpowiedzi oraz podsumowanie seminarium
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Eksperci prowadzący seminarium
Seminarium poprowadzą eksperci Deloitte oraz Kancelarii Juris

Julia Patorska, Wicedyrektor w Deloitte

Ekspert zewnętrzny Centrum Badań i Analiz Pracodawców RP oraz Członek Rady Towarzystwa Ekonomistów
Polskich.
Julia przez kilka lat pracowała jako urzędnik służby cywilnej w Ministerstwie Infrastruktury, gdzie zajmowała się
tematami finansowania infrastruktury z funduszy pozabudżetowych. Posiada szeroką wiedzę na tematy związane z
finansowaniem inwestycji publicznych. Od kilku lat doradza zarówno podmiotom z sektora publicznego jak i
prywatnego w obszarze analiz społecznych i ekonomicznych, m.in. doradzała w zakresie prognozowania wydatków
strukturalnych na poziomie krajowym i UE, zajmowała się oceną wpływu regulacji i zmian realizowanych polityk na
gospodarkę i społeczeństwo, a ponadto prowadziła badania nad rozwojem regionalnym w kontekście zarządzania
zmianą gospodarczą. W ostatnich latach prowadziła projekty dotyczące interdyscyplinarnych badań środowiska i
danych ekonomii środowiska oraz zasobów naturalnych.

Monika Walencka, Starszy Konsultant w Deloitte

Ekspert analiz strategicznych polityki środowiskowej i energetycznej, prowadzenia działań na rzecz zrównoważonego
rozwoju i ochrony klimatu w sektorze prywatnym i publicznym. Przeprowadziła szereg projektów i analiz w zakresie
interdyscyplinarnych badań środowiska i danych ekonomii środowiska oraz zasobów naturalnych w kierunku bardziej
zrównoważonego gospodarowania surowcami.
Doradza przedsiębiorstwom w zakresie zwiększania efektywności zużycia zasobów, w szczególności realizacji
przedsięwzięć efektywności energetycznej i rozliczania obowiązków związanych z Nową ustawą o efektywności
energetycznej. Ukończyła menadżerskie Studium Zarządzania Energią i Handlu Emisjami, jest audytorem systemu
zarządzania energią wg. normy ISO 50001.

Andrzej Zienkiewicz, Partner w Deloitte

Andrzej posiada ponad 15 letnie doświadczenie w realizacji prac doradczych dla sektorów: wodociągowokanalizacyjnego, elektroenergetycznego, gazowniczego, a także innych sektorów infrastrukturalnych (np.
lotniskowego). Wśród głównych odbiorców zrealizowanych projektów można wskazać m.in. MPWiK w m. st.
Warszawie, MPWiK we Wrocławiu, MPWiK w Poznaniu oraz MPWiK w Lublinie. Doktorant Szkoły Głównej Handlowej
w Warszawie, absolwent podyplomowych studiów z rachunkowości
na Uniwersytecie Gdańskim, Magister Finansów i Bankowości na Uniwersytecie Gdańskim. Posiada dyplom Biegłego
Rewidenta, certyfikat ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), jest w trakcie zdobywania kwalifikacji
CFA (The Chartered Financial Analyst).

Przemysław Paul, Dyrektor w Deloitte

Dyrektor w Deloitte Consulting i członek Zespołu Energii i Zasobów Naturalnych Deloitte w Polsce. Ekspert w
sektorze wodociągowo-kanalizacyjnym, energetycznym i użyteczności publicznej, z 12- letnim doświadczeniem
w kształtowaniu rozwiązań regulacyjnych i biznesowych dla przedsiębiorstw branży (w tym, m.in. MPWiK w m. st.
Warszawie, MPWiK we Wrocławiu, MPWiK w Poznaniu oraz MPWiK w Lublinie). Ukończył studia w Szkole Głównej
Handlowej w Warszawie i Uniwersytecie Warszawskim. Absolwent międzynarodowego program menadżerskiego
Executive Studies in Strategy and Innovation w MIT oraz programów szkoleniowych z zakresu energetyki i
zarządzania w Berkeley, HBS oraz University of Georgia. Posiada międzynarodowe certyfikaty w zakresie
zarządzania finansami (CIMA), audytu wewnętrznego (IIA CIA), zarządzania majątkiem (IAM, Lean Six Sigma)
oraz zarządzania projektami (Prince 2 Practitioner).

Łukasz Kuszyński, Starszy Konsultant w Deloitte

Starszy Konsultant w Zespole Energii i Zasobów Naturalnych Deloitte w Polsce.
Zrealizowane projekty obejmują swoim zakresem prace prowadzone w ramach działów Audytu Finansowego oraz
Doradztwa Biznesowego, realizowane przede wszystkim dla przedsiębiorstw sektora Energy&Resources. Brał udział
w opracowywaniu strategii, planów reorganizacji oraz rozwiązań ukierunkowanych na zwiększenie efektywności
kosztowej i operacyjnej dla największych podmiotów polskiego sektora wodociągowo-kanalizacyjnego.
Absolwent kierunku Zarządzanie na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Jest w trakcie zdobywania
kwalifikacji CIMA oraz posiada certyfikat IBS PAN potwierdzający znajomość notacji BPMN 2.0.

Mecenas Jan Andrzej Stefanowicz, Ekspert Kancelarii Juris

Członek Komitetu Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN, Członek zespołu badawczego ISP PAN w
Zakładzie Studiów Strategicznych i Bezpieczeństwa Międzynarodowego. Powołany przez Prezydenta RP do Rady
Dialogu Społecznego. Współpracownik Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN.
Członek-założyciel Towarzystwa Ekonomistów Polskich w 1995 r. Ekspert w Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia
Narodowego. Specjalizuje się w sprawach legislacji, zarządzania zasobami publicznymi, informacją publiczną, prawie
handlowym, odpowiedzialności menadżerów, problematyce karno-skarbowej, prawie mediów, własności
intelektualnej, prawie wodnym, geologicznym i górniczym, regulacjach w sektorze naftowo-paliwowym. Od roku
1992 był wykładowcą prawa handlowego i papierów wartościowych na aplikacjach adwokackiej i radcowskiej, był
także wykładowcą prawa cywilnego, handlowego, własności intelektualnej, prasowego, dostępu do informacji
publicznej m. in. w Fundacji Centrum Prywatyzacji, Szkole Finansów i Zarządzania, Centrum Kreowania Liderów,
Wyższej Szkole Dziennikarskiej im. M. Wańkowicza, w Instytucie Zarządzania.

Mecenas Agnieszka Kozieł, Ekspert Kancelarii Juris
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Radca prawny, Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Pełniła funkcję Mediatora przy Okręgowej
Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Posiada bogate doświadczenie w przygotowywaniu i prowadzeniu wykładów w
ramach szkoleń i konferencji m. in. dla Polskiej Akademii Nauk i wydawnictwa INFOR. Publikuje w periodykach
Polskiej Akademii Nauk. Specjalizuje się w zagadnieniach prawno-handlowych, prawie geologicznym i górniczym,
podatkach oraz audytach prawnych. Praktykę zdobywała samodzielnie i w ramach pracy zespołowej przy
przeprowadzaniu audytów, w tym specjalistycznych prawno-finansowych i prawno-geologicznych, dla takich spółek
jak Zielona Budka S.A., Lotos Petrobaltic S.A., Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A., KGHM Polska Miedź
S.A., PEC Kalisz S.A., BOT KWB Bełchatów S.A.
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