
SEMINARIUM DLA SEKTORA PRZEMYSŁOWEGO  
 

W imieniu kancelarii DZP zapraszamy na seminarium z zakresu prawa ochrony 
środowiska o następującej tematyce: 
 

POZWOLENIA ŚRODOWISKOWE, AWARIE PRZEMYSŁOWE       
I SZKODY W ŚRODOWISKU - OBOWIĄZKI, SANKCJE 
I ODPOWIEDZIALNOŚĆ KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ  
 
Spotkanie odbędzie się w Silver Conference Center  
(Pl. Konstytucji 3 Maja nr 3, Wrocław)  
 

9 czerwca (czwartek) w godzinach 10:00 - 13:30 
 

Nasi eksperci omówią z Państwem praktyczne problemy dotyczące uzyskiwania 
oraz wykonywania pozwoleń środowiskowych; zagadnienia awarii przemysłowych, 
szkód w środowisku oraz metod ich zapobiegania; kwestię odpowiedzialności 
kadry zarządczej i spółki za naruszenie przepisów środowiskowych. 
 

Serdecznie zapraszamy!  
 
 
 
Udział w seminarium jest możliwy po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia. Z uwagi na ograniczoną ilość 
miejsc przewidujemy udział maksymalnie 2 osób z każdej firmy. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.  

RSVP: 

do 2 czerwca 
e-mail: 

magdalena.klebukowska@dzp.pl  

 

mailto:magdalena.klebukowska@dzp.pl


10:00 – 10:15 Rejestracja uczestników i powitanie gości 

10:15 – 11:05 Pozwolenia środowiskowe i ich wykonywanie - poważne konsekwencje 
niewielkich naruszeń | Agnieszka Łoniewska 

11:05 – 11:20 Przerwa 

11:20 – 12:10 Awarie przemysłowe i szkody w środowisku | Katarzyna Kuźma 

12:10 – 12:25 Przerwa 

12:25 – 13:15 Odpowiedzialność kadry zarządzającej i spółki za naruszenie przepisów 
środowiskowych - skuteczne zarządzanie ryzykiem | Anna Partyka-Opiela  
i Paweł Pioruński 

13:15 – 13:30
  

Dyskusja i zakończenie seminarium 

PROGRAM 



PRELEKCJE POPROWADZĄ:  

Katarzyna Kuźma | Partner 

Katarzyna jest szefem zespołu doradztwa w zakresie ochrony środowiska. Posiada bogate doświadczenie 
w doradztwie na rzecz podmiotów działających w sektorze szeroko pojętej gospodarki odpadami. Jej 
klientami są również przedsiębiorcy reprezentujący przemysł ciężki. Współautorka Komentarza do 
ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jak również doradca stowarzyszeń 
branżowych w związku z toczącymi się pracami legislacyjnymi dotyczącymi tej ustawy. 

Agnieszka Łoniewska | Senior Associate 
Agnieszka specjalizuje się w zagadnieniach związanych z ochrona środowiska, obsługą korporacyjną, jak 
również z szeroko pojętą tematyką umów dotyczących bieżącej działalności przedsiębiorstw, ze 
szczególnym uwzględnieniem umów z zakresu gospodarki odpadami, umów dotyczących utrzymania 
infrastruktury  oraz związanych z realizacją inwestycji budowlanych.  

Anna Partyka-Opiela | Senior Associate 
Anna świadczy bieżące doradztwo z zakresu compliance. W szczególności specjalizuje się w 
zagadnieniach związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstw, transparentnością procesów 
wewnętrznych i zewnętrznych, reklamą, korupcją, corporate governance, komunikacją oraz przebudową 
i optymalizacją systemów i przedsiębiorstw.  
  

Paweł Pioruński | Senior Associate 
Paweł specjalizuje się w zakresie prawa handlowego oraz prawa cywilnego, ze szczególnym 
uwzględnieniem międzynarodowych transakcji fuzji i przejęć oraz negocjacji kontraktów handlowych. W 
powyższym zakresie Paweł doradza również w aspektach związanych z przejęciami zakładów pracy oraz 
implementacją regulacji wewnętrznego prawa pracy.  


