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Agnieszka Kulińska, partner w warszawskim biurze kancelarii Dentons, jest członkiem zespołu Energetyki i Zasobów
Naturalnych.
Wspiera klientów w projektach dotyczących rozwoju oraz kupna lub sprzedaży farm wiatrowych oraz innych
odnawialnych źródeł energii, w tym w szczególności w zakresie badania prawnego projektów na potrzeby uzyskania
finansowania. Doradza w kwestiach umownych, w tym związanych z umowami o roboty budowlane, umowami
sprzedaży energii oraz umowami dostawy w sektorach energetycznym i kolejowym.

Doświadczenie
Doradztwo przy transakcjach sprzedaży udziałów, sprzedaży projektów i umowach inwestycyjnych w
sektorze energetyki odnawialnej.
Prowadzenie badania due diligence szeregu projektów z sektora odnawialnych źródeł energii oraz spółek
energetycznych (producentów ciepła i energii elektrycznej), zarówno na zlecenie banków finansujących, jak i
w związku z transakcjami M&A.
Przygotowywanie i negocjowanie umów „pod klucz”, w tym umów dotyczących budowy i utrzymania
elektrowni działającej w układzie skojarzonym, umowy na budowę terminala ropy naftowej oraz infrastruktury
przesyłowej dla energii elektrycznej.
Przygotowanie i negocjowanie umów dotyczących różnych aspektów działalności spółek w sektorach
energetycznym, paliw oraz gazowym.
Reprezentowanie klientów przed Urzędem Transportu Kolejowego przy pozyskiwaniu zezwoleń na
dopuszczenie do eksploatacji typu pojazdów kolejowych, doradztwo przy realizacji umów na dostawę i
utrzymanie pojazdów kolejowych.

Nagrody i rekomendacje
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Chambers Europe 2020: rekomendowana w zakresie energetyki i zasobów naturalnych w Polsce (Band 4)
Chambers Europe 2017, 2018 i 2019: rekomendowana jako „up and coming” w zakresie energetyki i
zasobów naturalnych w Polsce
IFLR1000 2020: wysoko ceniona („highly regarded”) w zakresie energetyki i infrastruktury, fuzji i przejęć oraz
projektów w sektorze energetyki i transportu w Polsce

Działalność zawodowa
Zatrudnienie
Partner, Dentons, Warszawa, od 2020 r.
Managing Counsel, Dentons, Warszawa, 2019–2020
Counsel, Dentons, Warszawa, 2015–2019
Senior Associate, Dentons (wcześniej Salans), Warszawa, 2012–2014
Associate, Salans, Warszawa, 2010–2012
Junior Lawyer, Wardyński i Wspólnicy, Warszawa, 2005–2010

Specjalizacje
Obszary prawa
Joint Venture
Fuzje i przejęcia
Prywatyzacje
Realizacja projektów

Sektory gospodarki
Budownictwo
Energetyka
Prace poszukiwawcze, rozpoznawcze oraz wydobywcze
Obsługa złóż ropy naftowej i instalacje wydobywcze
Odnawialne źródła energii
Niekonwencjonalne paliwa naftowe i gazowe

Wykształcenie
Uniwersytet Warszawski, 2005, magister prawa, Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego, studia
organizowane we współpracy z Cambridge University

Kwalifikacje i uprawnienia
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Radca prawny, Polska, 2010

Języki
Angielski
Polski
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