
Doświadczenie

Specjalizuje się w prawie ochrony 
środowiska. Od ponad 7 lat prowadzi 
skoncentrowaną na tej  problematyce 
Kancelarię Prawa Ochrony Środowiska.

Aneta Pacek-Łopalewska
Radca prawny

Doradza w zakresie tej dziedziny prawa aktywnie

ponad 15 lat. Praktyczną wiedzę i bogate doświadczenie

zdobyła podczas wieloletniej pracy w White&Case,

uznanej, międzynarodowej kancelarii prawnej. W swojej

praktyce analizowała ryzyka środowiskowe podczas licznych

transakcji przejmowania i łączenia podmiotów gospodarczych

oraz przy realizacji wielu projektów inwestycyjnych. Doradzała

przy wyborze optymalnych z punktu widzenia regulacji prawa 

ochrony środowiska modeli biznesowych planowanych

przedsięwzięć oraz w zakresie praw i obowiązków

podmiotów, których działalność  boddziałuje na środowisko.

Przeprowadzała liczne analizy ryzyk środowiskowej

odpowiedzialności cywilnej, karnej i administracyjnej,

doradzając w zakresie możliwych środków naprawczych.

Reprezentuje podmioty w postępowaniach administracyjnych

i sądowych w sprawach bzwiązanych z naruszaniem norm

prawa ochrony środowiska.

Występuje jako prelegent podczas licznych seminariów

i szkoleń dotyczących prawa ochrony środowiska. Publikuje

artykuły, opinie i analizy. Autor komentarza „Ustawa

o odpadach. Komentarz”, Wrocław 2013.

Uczestniczy w pracach Unijnej Platformy Biznes

i Bioróżnorodność stworzonej przez Komisję Europejską

w celu współpracy Komisji Europejskiej z przedsiębiorcami 

w Europie. Współtwórca Polskiej Platformy Biznes

i Bioróżnorodność, oficjalnego członka Unijnej Platformy,

o statusie platformy narodowej (pierwsza i jedyna platforma

narodowa w krajach Europy Środkowo-Wschodniej) oraz 

Partnera Globalnego inicjatywy Biznes i Bioróżnorodność

w ramach struktur międzynarodowej Konwencji 

o różnorodności biologicznej (ONZ).

W edycji 2017, 2016 i 2015 Rankingu Prawników

ogólnopolskiego dziennika Rzeczpospolita wskazana jako 

Lider w dziedzinie Prawa Ochrony Środowiska. W edycji 2012, 

2013 i 2014 Rankingu Prawników Rzeczpospolita wyróżniana

jako rekomendowany prawnik z zakresu prawa ochrony 

środowiska. W edycji rankingu Chambers Europe 2013 dla

Polski wskazana jako "Bardzo rozsądny doradca"  i polecana

jako "topowy" specjalista w dziedzinie prawa ochrony

środowiska. Rekomendowana również w edycji Chambers

Europe 2014, Chambers Europe 2015, Chambers Europe 2016,

Chambers Europe 2017 oraz Chambers Europe 2018.

+48 608 654 855
apacek-lopalewska@apllegal.pl

www.apllegal.pl



+48 720 888 161
jdanilowicz@apllegal.pl

www.apllegal.pl

Doświadczenie

Specjalizuje się w zarządzaniu
ryzykiem  prawnym w bieżącej
działalności operacyjnej oraz przy
transakcjach różnego typu.

Joanna Daniłowicz
Radca prawny

Posiada ponad 12 letnie doświadczenie w doradzaniu

klientom przy transakcjach M&A oraz Private Equity zdobyte

w międzynarodowych kancelariach prawnych: White&Case 

oraz Allen&Overy.

W swojej praktyce prowadziła i zarządzała zespołam

ekspertów, prawników i konsultantów przy największych

transakcjach na polskim rynku. W przeszłości zarządzała

również firmą konsultingową specjalizującą się w doradzaniu

w zakresie ochrony przyrody przy projektach inwestycyjnych.

Jej doświadczenie zawodowe obejmuje doradzanie klientom 

w zakresie ryzyka prawnego przy transakcjach M&A 

i transgranicznych projektach inwestycyjnych, doradztwo

prawne w zakresie planów restrukturyzacji i harmonogramów

ich realizacji, jak również nadzorowanie ich wdrażania przez 

wszystkie etapy procesu restrukturyzacji.

Uczestniczy w pracach Unijnej Platformy Biznes

i Bioróżnorodność stworzonej przez Komisję Europejską

w celu współpracy z przedsiębiorcami w Europie.

Współtwórca Polskiej Platformy Biznes i Bioróżnorodność,

oficjalnego członka Unijnej Platformy, o statusie platformy

narodowej (pierwsza i jedyna platforma  narodowa w krajach

Europy Środkowo-Wschodniej) oraz Partnera Globalnego

inicjatywy Biznes i Bioróżnorodność w ramach struktur 

międzynarodowej Konwencji o różnorodności biologicznej

(ONZ).



1. Analiza zakresu odpowiedzialności cywilnej i administracyjnej za zanieczyszczenia powierzchni

 ziemi (gleby) i wód podziemnych w związku z planowanym nabyciem nieruchomości oraz doradztwo

 w zakresie rozwiązań prawnych, w tym w szczególności propozycje klauzul umownych, zmierzających

 do ograniczenia ryzyka finansowego nabywcy za zanieczyszczenia.

2. Doradztwo w procesie uzyskiwania pozwoleń emisyjnych wymaganych do rozpoczęcia działalności

 operacyjnej podmiotu.

3. Kompleksowa analiza przepisów dotyczących ochrony środowiska, ryzyk oraz działań niezbędnych

 do podjęcia działalności produkcyjnej podmiotu.

4. Analiza zakresu potencjalnej odpowiedzialności karnej członków zarządu w związku z naruszaniem

 przez podmiot przepisów ochrony środowiska, doradztwo w zakresie działań jakie powinny być

 podjęte w celu ograniczenia takiej odpowiedzialności.

5. Doradztwo i udział w postępowaniu administracyjnym i sądowo administracyjnym związanym

 kwalifikacją odpadu jako produktu ubocznego.

6. Doradztwo w związku z postępowaniem wszczętym przez organy ochrony środowiska w celu

 wstrzymania działalności zakładu w związku z naruszaniem norm ochrony środowiska.

7. Doradztwo w planowanych procesach inwestycyjnych w zakresie ustalenia obowiązków inwestora

 i podczas dokonywania uzgodnień z organami administracyjnymi w związku z przeprowadzaniem

 ocen oddziaływania i uzyskiwaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaganych

 dla realizacji inwestycji (w szczególności branża budowlana; sektor transportowy; poszukiwanie,

 rozpoznawanie i wydobycie kopalin; sektor energetyczny; sektor odpadowy).

8. Analiza prawna potencjalnych modeli działań dla ograniczenia potencjalnego ryzyka

 odpowiedzialności administracyjnej w związku z naruszaniem przez podmiot warunków pozwolenia

 zintegrowanego wraz z wskazaniem scenariuszy postępowania dla zminimalizowania ryzyka

 odpowiedzialności administracyjnej.

9. Doradztwo w zakresie warunków i procedur odraczania terminu płatności i zmniejszania

 administracyjnych kar pieniężnych w związku z nadmierną emisją do środowiska.

10. Doradztwo i udział w postępowaniu sądowo-administracyjnym związanym z wydaniem decyzji

 nakazującej ograniczenie stosowania określonych ciężkich olejów opałowych.

Przykłady prowadzonych spraw
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11. Analiza obowiązków związanych z wprowadzaniem na rynek polski sprzętu elektrycznego

 i elektronicznego.

12. Analiza ryzyk prawnych związanych z implementacją regulacji wspólnotowych do krajowego

 porządku prawnego (w szczególności regulacje dotyczące tzw. emisji przemysłowych

 i odpowiedzialności związanej z zanieczyszczeniem powierzchni ziemi i wód podziemnych).

13. Przygotowanie opinii prawnej dotyczącej potencjalnych ryzyk dla Klienta wynikających z przyjęcia

 regulacji tzw. Pakietu energetyczno – klimatycznego w zakresie redukcji emisji dwutlenku węgla,

 wraz z przedstawieniem propozycji dalszych działań Klienta dla wyłączenia lub ograniczenia

 takich ryzyk.

14. Analiza projektów infrastrukturalnych w świetle wymogów prawa wspólnotowego i polskiego

 w zakresie przeprowadzania ocen oddziaływania na środowisko.

15. Opinia prawna w zakresie postępowań związanych z postępowaniami przed Prezesem Urzędu

 Regulacji Energetyki nakładających kary pieniężne w związku z zarzuconymi naruszeniami

 warunków nkoncesji na obrót paliwami ciekłymi.

16. Analiza prawna w zakresie wspólnotowych i krajowych ram funkcjonowania na rynku polskim

 branży fotowoltaicznej.

17. Analiza prawna w zakresie formalnych uwarunkowań prowadzenia działalności w zakresie

 wykorzystania technologii pirolizy odpadów opakowaniowych i zużytych opon.

18. Doradztwo w procesie planowania inwestycji budowy i eksploatacji zakładu unieszkodliwiania

 odpadów komunalnych przy wykorzystaniu funduszy unijnych.

19. Doradztwo w zakresie ryzyk prawnych i prawnych aspektów przeprowadzanych działań

 naprawczych w związku z wyciekiem substancji do środowiska – ryzkiem szkody/szkodą

 w środowisku.

20. Analiza prawna w zakresie możliwości kwalifikacji wód złożowych i wód z odsalania planowanych

 do wykorzystania w procesie intensyfikacji wydobycia węglowodorów ze złóż.

21. Analizy prawne dotyczące uwarunkowań wspólnotowych i krajowych w ramach wprowadzania

 do obrotu produktów biobójczych.

22. Przygotowanieopinii prawnej dotyczącej wybranych mechanizmów i aspektów funkcjonowania

 systemu redukcji emisji gazów cieplarnianych.

23. Analiza prawna w zakresie formalnych ograniczeń znakowania wprowadzanych na rynek polski

 produktów chemicznych (ograniczenia wynikające z regulacji krajowych i wspólnotowych).

24. Opinia prawna w zakresie warunków transgranicznego przemieszczenia odpadów wytworzonych

 przez Klienta.



25. Doradztwo w zakresie regulacji tzw. Rozporządzenia REACH obejmujące m.in. analizę obowiązków

 uczestników systemu REACH, analizę portfela substancji oraz przystępowanie do konsorcjów REACH.

26. Analiza ryzyk prawno-środowiskowych wynikających z planowanych regulacji wspólnotowych

 dla działalności Klienta (sektor chemiczny).

27. Analiza prawna w zakresie uwarunkowań wspólnotowych i krajowych wprowadzenia na rynek

 polski innowacyjnego produktu (nanomateriału).

28. Analizy prawne związane z wprowadzaniem do obrotu środków ochrony roślin.

29. Analiza prawna w zakresie możliwości uzyskania świadectw pochodzenia, poświadczających,

 że energia elektryczna została wytworzona w tzw. odnawialnym źródle energii (OZE), w przypadku

 wykorzystania jako paliwa w ramach produkcji energii elektrycznej, tzw. paliwa alternatywnego

 (Refuse Derived Fuel, RDF).

30. Analiza zgodności przepisów krajowych ze standardami wspólnoty w zakresie emisj lotnych

 związków organicznych.


