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NIELEGALNY POBÓR ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Najwa¿niejsze punkty:

§Nielegalny pobór energii elektrycznej oraz 
prawid³owoœæ pracy uk³adów pomiarowo-
rozliczeniowych

§Metody identyfikacji oraz sposoby zapobiegania 
NPEE

§Kontrole odbiorców i ujawnianie procederu

§Ekspertyzy liczników energii elektrycznej oraz plomb 
legalizacyjnych i monterskich

§Prawne sposoby dochodzenia nale¿noœci z tytu³u 
NPEE

Kto powinien wzi¹æ udzia³:
§Prezesi, wiceprezesi i dyrektorzy, zw³aszcza dzia³ów 

technicznych, us³ug operatorskich i dystrybucyjnych oraz 
prawnych 

§Kadra kierownicza, techniczna i specjaliœci z zakresu IT oraz 
smart meteringu, 

§Specjaliœci z dzia³ów prawnych, windykacji oraz rozliczeñ 

§Kadra techniczna, specjaliœci elektronicy oraz i operatorzy 
parków maszynowych

A tak¿e:

§Kancelarie prawne

§Firm consultingowe, 

§Firm produkuj¹cych liczniki i aparaturê pomiarow¹

MS Consulting ul. Zorzy Polarnej 23/4, 05-500 Piaseczno - Józefos³aw
NIP: 522-105-3902, Tel: (22) 250 15 92, (22) 250 15 93, Mobile: +48 508 154 626, Fax: (22) 378 36 44,

www.msconsulting.net.pl, e-mail: kontakt@msconsulting.net.pl

Aktualny stan prawny oraz metody identyfikacji i zwalczania 
z zastosowaniem najnowszych rozwi¹zañ technicznych



MS Consulting jest firm¹ consultingow¹ dostarczaj¹c¹ us³ugi szkoleniowe i doradcze dla sektora energetyki i sektorów oko³o 
energetycznych. 

 

Œwiadczymy us³ugi dla takich firm jak ENEA S.A., ENERGA S.A., ENION SA, Citigorup, PGE S.A, PSE Operator, PKN Orlen, PZU 
Asset Management i wielu innych, a wspó³pracowali z nami m.in. ADD Polska, Alcatel-Lucent, Hewlett-Packard, IBM Poland, Siemens.

Prezesem firmy jest dr Marian Œlifierz, wieloletni doradca Regulatora i jego przedstawiciel w wielu cia³ach unijnych, wspó³pracownik OECD, 
IEA, ERRA, oraz instytucji regulacyjnych z wielu krajów.
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Kradzie¿e energii elektrycznej ca³y czas stanowi¹ bardzo powa¿ny problem dla sektora energetycznego w Polsce. W najbli¿szych latach 
zjawisko to mo¿e siê nasilaæ ze wzglêdu na rosn¹ce ceny energii. 
Niniejsze szkolenie dotycz¹ce nielegalnego poboru energii elektrycznej ma na celu przedstawiæ Pañstwu najnowsze i najbardziej skuteczne 
sposoby wykrywania i zapobiegania kradzie¿y energii oraz aktualny stan prawny dotycz¹cy dochodzenia swoich roszczeñ z tytu³u nielegalnie 
pobranej energii.
Szkolenia prowadzi wybitny specjalista z tej dziedziny, dr Marek Ga³a, bieg³y s¹dowy z zakresu jakoœci energii elektrycznej oraz nielegalnego 
poboru energii elektrycznej.

Sylwetka prelegenta:

Pracownik Politechniki Czêstochowskiej na stanowisku adiunkta w Instytucie Elektrotechniki Przemys³owej w Zak³adzie Badañ Jakoœci Energii Elektrycznej. Bieg³y 
s¹dowy z zakresu jakoœci energii elektrycznej oraz nielegalnego poboru energii elektrycznej.

Obszar dzia³alnoœci naukowej dr in¿. Marka Ga³y obejmuje zagadnienia zwi¹zane z pomiarami wielkoœci elektrycznych, ocen¹ wp³ywu pracy odbiorników 
nieliniowych na stopieñ degradacji jakoœci energii elektrycznej, zastosowaniem techniki sztucznych sieci neuronowych w obszarze modelowania i symulacji pracy 
sieci elektroenergetycznych zasilaj¹cych odbiorniki nieliniowe oraz systemami pomiarowymi typu smart metering.

Jest autorem i wspó³autorem kilkudziesiêciu publikacji naukowych, referatów prezentowanych na konferencjach krajowych i zagranicznych oraz prac badawczych 
realizowanych na zlecenie przedsiêbiorstw energetycznych, zak³adów przemys³owych oraz Urzêdu Regulacji Energetyki.

Cz³onek Komitetu Metrologii PAN Oddzia³u w Gliwicach, Rady Programowej Œl¹skich Wiadomoœci Elektrycznych, Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz Polskiego 
Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej

Dr Marek Gała - Politechnika Częstochowska, biegły sądowy

O szkoleniu

O firmie



9.00-10.30   Nielegalny pobór energii elektrycznej oraz prawid³owoœæ pracy uk³adów pomiarowo-rozliczeniowych 

§definicja nielegalnego poboru energii elektrycznej,

§kradzie¿ energii elektrycznej,

§omówienie i sklasyfikowanie metod nielegalnego poboru energii elektrycznej,

§uprawnienia i obowi¹zki przedsiêbiorstw energetycznych zwi¹zane z ujawnianiem procederu nielegalnego 
poboru energii elektrycznej,

§skutki oddzia³ywania magnesów ziem rzadkich (neodymowych) na wybrane typy liczników energii elektrycznej 
oraz na inne elementy uk³adów pomiarowo-rozliczeniowych (przek³adniki, prze³¹czniki czasowe) – przyk³adowe 
wyniki badañ,

§wybrane zagadnienia zwi¹zane z prawn¹ kontrol¹ metrologiczn¹ uk³adów pomiarowo-rozliczeniowych,

§okresy wa¿noœci oraz wzory cech legalizacyjnych.

10.30-10.45 Przerwa kawowa

10.45-12.15 Metody identyfikacji oraz sposoby ograniczenia nielegalnego poboru energii elektrycznej

§analiza danych pomiarowych,

§klasyfikacja i omówienie metod identyfikacji nielegalnego poboru energii elektrycznej (metody oparte na 
wyznaczaniu ró¿nicy bilansowej, metoda bilansu i narastania stanu licznika, metody statystyczne),

§liczniki energii elektrycznej o zwiêkszonej odpornoœci na dzia³anie zewnêtrznych pól magnetycznych,

§zastosowanie wskaŸników oddzia³ywania zewnêtrznych pól magnetycznych,

§urz¹dzenia do wytyczenie tras przebiegu przewodów,

§zastosowanie reflektometrów do ujawniania zjawiska nielegalnego poboru energii elektrycznej,

§uk³ady ze zdaln¹ transmisj¹ danych pomiarowych,

§znaczenie systemów typu Smart Metering w ograniczeniu procederu nielegalnego poboru energii elektrycznej.

12.15-13.40 Kontrole odbiorców i ujawnianie procederu nielegalnego poboru energii elektrycznej (ok. 90 min.)

§cel i zakres kontroli,

§uprawnienia i obowi¹zki kontroluj¹cych,

§prawid³owe gromadzenie i zabezpieczenia materia³u dowodowego,

§sprawdzanie prawid³owoœci eksploatacji i dzia³ania uk³adów pomiarowo-rozliczeniowych,

§wspó³praca kontroluj¹cych z funkcjonariuszami policji,

§w³aœciwe sporz¹dzanie protoko³ów kontroli i dokumentowanie jej przebiegu,

§uprawnienia przys³uguj¹ce kontrolowanemu odbiorcy,

§nieprawid³owoœci i uchybienia mog¹ce zaistnieæ podczas przeprowadzania kontroli,

§nietypowe zagro¿enia mog¹ce spotkaæ pracowników przedsiêbiorstw przeprowadzaj¹cych kontrole u 
odbiorców energii elektrycznej, 

§konsekwencje npee.

13.40-14.10 Przerwa na lunch 

14.10-15.10 Ekspertyzy liczników energii elektrycznej oraz plomb legalizacyjnych i monterskich (ok. 60 min.)

§okreœlanie zakresu merytorycznego oraz przedmiotu ekspertyz,

§w³aœciwy wybór jednostek badawczych przeprowadzaj¹cych badania materia³u dowodowego i sporz¹dzaj¹cych 
ekspertyzy w sprawach dotycz¹cych npee,

§prawid³owe przygotowanie i przekazanie materia³u dowodowego,

§badania mechanoskopijne materia³u dowodowego,

§laboratoryjne badania metrologiczne liczników energii elektrycznej,

§badania magnetyczne oraz ocena wp³ywu oddzia³ywania zewnêtrznych pól magnetycznych na liczniki energii 
elektrycznej,

§przyk³adowe ekspertyzy.

15.10-16.40 Prawne sposoby dochodzenia nale¿noœci z tytu³u nielegalnego poboru energii elektrycznej (ok. 90 min.)

§podstawy prawne oraz sposób ustalania wysokoœci op³at z tytu³u nielegalnego poboru energii elektrycznej,

§wyznaczanie wysokoœci korekt w przypadku nieprawid³owej pracy uk³adów pomiarowo-rozliczeniowych,

§prawid³owe prowadzenie korespondencji z odbiorcami oraz zachowanie wymaganych terminów,

§wspó³praca przedsiêbiorstw energetycznych z organami œcigania,

§sposoby ochrony odbiorców, u których stwierdzono nielegalny pobór energii elektrycznej,

§przygotowanie niezbêdnych dokumentów do pozwu,

§kompetencje Prezesa URE dotycz¹ce ujawniania przez przedsiêbiorstwa energetyczne procederu nielegalnego 
poboru energii elektrycznej,

§rola bieg³ego s¹dowego w procesach cywilnych i karnych,

§orzecznictwo s¹dów powszechnych w sprawach dotycz¹cych npee oraz kradzie¿y energii elektrycznej.

Nielegalny pobór energii elektrycznej.

22maja 2012, Warszawa

Aktualny stan prawny oraz metody identyfikacji i zwalczania z zastosowaniem najnowszych 
rozwi¹zañ technicznych.



FORMULARZ ZG£OSZENIOWY

Upowa¿niam firmê MS Consulting do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Oœwiadczam, ¿e nale¿na kwota zostanie przelana na konto 
MS Consulting: MultiBank 70 1140 2017 0000 4702 0648 1461 w terminie wskazanym na fakturze. Równoczeœnie oœwiadczamy, ¿e zapoznaliœmy siê z 
warunkami uczestnictwa oraz zobowi¹zujemy siê do zap³aty ca³oœci kwot wynikaj¹cych z niniejszej umowy. Zgodnie z ustaw¹ z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych (DzU nr 101 poz. 926 z 2002 r.) MS Consulting (zwana dalej MS Consulting), informuje, ¿e jest administratorem danych 
osobowych. Wyra¿amy zgodê na przetwarzanie danych osobowych w celach promocji i marketingu dzia³alnoœci prowadzonej przez MS Consunting, 
œwiadczonych us³ug oraz oferowanych produktów, a tak¿e w celu promocji ofert klientów MS Consulting. Wyra¿amy równie¿ zgodê na otrzymywanie 
drog¹ elektroniczn¹ ofert oraz informacji handlowych dotycz¹cych MS Consulting oraz klientów MS Consulting. Wyra¿aj¹cemu zgodê na przetwarzanie 
danych osobowych przys³uguje prawo kontroli przetwarzania danych, które jej dotycz¹, w tym tak¿e prawo ich poprawiania.

Wype³niony formularz 
wyœlij na e-mail:

Firma: Ulica:

Kod pocztowy: Miasto:

Firma: Ulica:

Kod pocztowy: Miasto:

Telefon: Fax:

E-mail:

Pe³na nazwa firmy:

Ulica:

Kod pocztowy: Miasto:

Dane potrzebne do wystawienia Faktury Vat

Oœwiadcza, ¿e jest p³atnikiem podatku od towarów i us³ug VAT

i posiada numer NIP:

Stanowisko: Departament:

Stanowisko: Departament:

Nazwisko:Imiê:1.

Imiê: Nazwisko:2.

PROSIMY WYPE£NIAÆ DRUKOWANYMI LITERAMI
W przypadku wiêkszej iloœci osób prosimy wysy³aæ zg³oszenia w kilku formularzach

kontakt@msconsulting.net.pl

MS Consulting

Adres korenspodencyjny:
ul. Zorzy Polarnej 23/4
05-500 Piaseczno - Józefos³aw
Tel: 22 250 15 92
       22 250 15 93
Fax: 22 378 36 44
Mobile: +48 508 154 626

E-mail: kontakt@msconsulting.net.pl

NIP: 522-105-3902 
Regon: 011171664

1.   Koszt uczestnictwa jednej osoby 
w szkoleniu jest podany w formularzu 
po lewej stronie.

2.   Cena obejmuje prelekcje, pomocnicze 
materia³y drukowane dotycz¹ce 
szkolenia, wersje elektroniczne 
prezentacji, przerwy kawowe oraz lunch

3.   Po otrzymaniu zg³oszenia, przeœlemy
Pañstwu potwierdzenie udzia³u i fakturê
pro-forma

4.   Prosimy o dokonanie wp³aty w terminie
7 dni od wys³ania zg³oszenia, ale nie
póŸniej ni¿ przed rozpoczêciem
Warsztatu

5.   Wp³aty nale¿y dokonaæ na konto
MultiBank 
70 1140 2017 0000 4702 0648 1461

6.   Rezygnacjê z udzia³u nale¿y przes³aæ 
na adres e-mail: 
kontakt@mscconsulting.net.pl

7.  W przypadku rezygnacji do 7.05.2012 r. 
- rezygnacja bez kosztów

8.   W przypadku rezygnacji od 8.05.2012
r. do 15.05.2012 r. obci¹¿my Pañstwa 
op³at¹ administracyjn¹ w wysokoœci 200 
PLN + 23% VAT

9.   W przypadku rezygnacji po 15.05.2012
r. obci¹¿ymy Pañstwa op³at¹ 
administracyjn¹ w wysokoœci 490 PLN 
+ 23% VAT

10. W przypadku rezygnacji uzasadnionej 
udokumentowanym dzia³aniem si³y 
wy¿szej – bez op³at

11. Zamiast zg³oszonej osoby 
w Warsztacie mo¿e wzi¹æ udzia³ inny 
pracownik firmy pod warunkiem 
przes³ania danych osoby zastêpczej 
drog¹ mailow¹ w terminie do 7 dni 
przed rozpoczêciem Warsztatu

12. Organizatorzy zastrzegaj¹ sobie prawo 
do uzasadnionych lub spowodowanych 
si³a wy¿sz¹ zmian w programie

13.Organizatorzy zastrzegaj¹ sobie prawo 
do odwo³ania szkolenia  w wypadku 
dzia³ania si³y wy¿szej, zobowi¹zuj¹c siê 
wówczas do zwrotu wp³aconych op³at 
w pe³nej wysokoœci

Warunki uczestnictwa

lub faxem: 22 378 36 44

MS Consulting ul. Zorzy Polarnej 23/4, 05-500 Piaseczno - Józefos³aw
NIP: 522-105-3902, Tel: (22) 250 15 92, (22) 250 15 93, Mobile: +48 508 154 626, Fax: (22) 378 36 44,

www.msconsulting.net.pl, e-mail: kontakt@msconsulting.net.pl

NIE, 

 

nie wezmê udzia³u w prezentowanym szkoleniu, jednak proszê o informowanie 
mnie o planowanych wydarzeniach organizowanych przez MS Consulting

chcê wzi¹æ udzia³ w:

Nielegalny pobór energii elektrycznej  
Aktualny stan prawny oraz metody identyfikacji i zwalczania 
z zastosowaniem najnowszych rozwi¹zañ technicznych

TAK,

990z³ + 23% vat 
1190 z³ + 23% vat od 8.05.2012

do 7.05.2012 

4% rabatu od 2 osób oraz 6%  od 3 osób z tej samej firmy

22 maja 2012, Warszawa, Centrum Szkoleniowe ui. Kasprzaka 25

Cena szkolenia:
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