
ZAPROSZENIE

Paliwa lotnicze - jak prawo kreuje 
rzeczywistość polskiego rynku ?

Gdzie: SSW Pragmatic Solutions,
Rondo ONZ 1, XII piętro, Warszawa   

Kiedy: 7 marca 2019 roku, 14:45 - 20:00

      Agenda:

ssw.solutions/en
 

Zapraszamy Państwa na wydarzenie biznesowe „Paliwa lotnicze – jak prawo kreuje 
rzeczywistość polskiego rynku?” podczas którego eksperci i doświadczeni prakty-
cy przedstawią szanse rozwoju sektora oraz omówią główne wyzwania dotyczące 
paliwa lotniczego.

Uczestnictwo w spotkaniu jest bezpłatne. W celu zgłoszenia udziału prosimy o przesłanie 
wiadomości na adres: konferencje@ssw.solutions Liczba miejsc ograniczona. 

14:45 - 15:00 Rejestracja i kawa powitalna 

15:00 - 15:15 Wyzwania sektorowe - szanse rozwoju. 
 Piotr Spaczyński, partner zarządzający, ekspert prawa energetycznego  

Joanna Wieczorek, ekspert prawa lotniczego,  
SSW Pragmatic Solutions

15:15 - 15:45 Rynek paliwa lotniczego w Polsce – produkcja, logistyka dostaw, 
infrastruktura. 
Adrianna Skoracka, dyrektor zarządzający, Lotos-Air BP Polska 

15:45 - 16:15 Praktyczne zastosowanie E-DD.  
Krzysztof Rutkowski, of-counsel, ekspert prawa energetycznego,  
SSW Pragmatic Solutions 

16:15 - 16:45 Biojet – co wiemy o innowacjach sektorowych?   
Maciej Kowalski, dyrektor zarządzający ds. sprzedaży i marketingu, 
Lotos-Air BP Polska

16:45 - 17:10 Statusu podmiotu pośredniczącego w dostawach paliw lotniczych 
zwolnionych z akcyzy (m.in. postulat dot. zabezpieczeń akcyzowych).  
Krzysztof Rutkowski, of-counsel, ekspert prawa energetycznego,  
SSW Pragmatic Solutions 

16:10 - 17:25 Przerwa kawowa

17:25 - 17:50 Polityka zarządzania efektywnością paliwową a zrównoważony  
rozwój spółki (realizacja zadań związanych z efektywnością paliwową  
w świetle stałego wzrostu zatrudnienia nowych załóg).  
Mateusz Dziudziel, kierownik, Grzegorz Burszta, główny specjalista  
ds. dokumentacji, Polskie Linie Lotnicze LOT 

17:50 - 18:20 Redukcja emisji CO2, a efektywność paliwowa.  
Mateusz Dziudziel, kierownik, Polskie Linie Lotnicze LOT

18:20 - 18:40 EDD ryzyka i zagrożenia dla biznesu, możliwe wspólne działania na 
rzecz modyfikacji ustawy w zakresie dotyczącym Portów Lotniczych. 
Artur Tomasik, prezes zarządu, Związek Regionalnych Portów Lotniczych 

18:40 - 19:00 tbd 
Teresa Sławińska-Choryło, kierownik biura podatków, Orlen Aviation

19:00 - 19:30 Program Clean & Quiet Heathrow – jak  prawo ochrony środowiska  
i procedury lotnicze wpływają na oszczędności paliwowe? 
Joanna Wieczorek, ekspert prawa lotniczego, 
SSW Pragmatic Solutions 
Jakub Kurpas, kapitan Boeing 737 Max, menedżer CDA,  
Polskie Linie Lotnicze LOT

ssw.solutions
 


