
Kto powinien wziąć udział: 

ź Prezesi, Wiceprezesi, Dyrektorzy, zwłaszcza ds. rozwoju 
i informatyki 

ź Kadra kierownicza i wiodący eksperci od kwestii prawnych, 
organizacyjnych, ekonomicznych 

ź Informatycy

ź Specjaliści od baz danych i pomiarów 

Zachodzące zmiany w polityce wobec sektora 
dotyczące certyfikatów wymagaja bardzo szybkiej 
reakcji przedsiębiorstw energetycznych. Celem 
warsztatów jest przedstawienie zainteresowanym 
podmiotom systemowych rozwiązań w tym zakresie 
przez praktyków i przedstawicieli administracji 
państwowej zajmujących się tym niezwykle 
istotnym zagadnieniem. Celem warsztatów jest nie 
tylko przedstawienie istniejącego stanu rzeczy ale 
także możliwych zmian w tym zakresie w dającej się 
przewidziec przyszłości. 
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Główne punkty

Od pozyskania do rozliczenia 
– czyli zielone, czerwone, żółte, brązowe, 

fioletowe certyfikaty, kierunki i zasady 

funkcjonowania systemów

ź Wdrażanie dyrektywy 2009/28/WE - kwestie wrażliwe

ź systemy wsparcia i przygotowywane zmiany

ź kumulacja wsparcia - możliwość łączenia certyfikatów

ź wypełnienie obowiązków a obrót giełdowy

ź orzecznictwo w sprawie nakładania kar

ź odbiorca przemysłowy a nowe zasady zakupu i rozliczeń kolorów

ź certyfikaty w taryfach

Więcej informacji 
o firmie 

MS Consulting 

www.msconsulting.net.pl

Kolejna zaktualizowana edycja szkolenia!

MS Consulting ul. Zorzy Polarnej 23/4, 05-500 Piaseczno - Józefosław
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



9.00-9.45       Wdrażanie dyrektywy 2009/28/WE - kwestie wrażliwe

§ Wprowadzenie wspólnych ram dla promowania energii 

ze źródeł odnawialnych i promocji biopaliw na obszarze 

wspólnoty

§ Obowiązkowe krajowe cele ogólne w odniesieniu do 

całkowitego udziału energii ze źródeł odnawialnych w 

końcowym zużyciu energii brutto

§ Zasady dotyczące statystycznych transferów energii z 

OZE

§ Przewiduje możliwość realizacji wspólnych projektów 

OZE pomiędzy Państwami Członkowskimi oraz krajami 

trzecimi

§ Gwarancje pochodzenia oraz procedury administracyjne

§ Zasady „dostępu OZE do sieci”

Dr Robert Zajdler, radca prawny, kancelaria prawna 

‘ZAJDLER Energy Lawyers’

9.45-11.00    Krajowe systemy wsparcia bezpośredniego

§ Podstawy prawne, w tym:

§ rozporządzenie OZE i projekt zmian w tym 

rozporządzeniu 4.01.2012

§ nowe rozporządzenie dotyczące kogeneracji 

(26.07.2011)

§ nowe rozporządzenie dla biogazu rolniczego 

(24.08.2011) 

§ rozporządzenie dotyczące wykorzystania odpadów 

komunalnych

§ Koncesjonowanie a rejestr biogazowy - zasady wejścia na 

rynek

Dr Zdzisław Muras

11.00-11.15 Przerwa na kawę

11.15-12.05 Kolory systemów wsparcia:

§ Systemy wsparcia źródeł odnawialnych: 

§ systemy świadectw pochodzenia – zielone certyfikaty, 

§ system świadectw pochodzenia biogazu - biogazowe 

certyfikaty 

Systemy wsparcia źródeł kogeneracyjnych:

§ żółte certyfikaty

§ fioletowe certyfikaty 

§ czerwone certyfikaty

Dr Zdzisław Muras

12.05-12.40  „Kumulacja wsparcia"

§ Zasady możliwości łączenia certyfikatów i zakazy 

łączenia;

§ Kiedy cztery kolory dla jednego źródła; 

§ Zasady opomiarowania;

§ „Gwarantowane przychody";

Dr Zdzisław Muras

12.40-13.15  Lunch

13.15-13.55  Rodzaje paliw na cele energetyczne – paliwa a kolory 

certyfikatów 
§ Rodzaje biomasy na cele energetyczne w tym biomasa 

agro i zboże;
§ Biopaliwa a biopłyny;
§ Odpady komunalne;
§ Biogaz rolniczy;
§ „Biogaz kogeneracyjny”;
§ Kiedy mamy do czynienia z „paliwem gazowym” ;

Dr Zdzisław Muras

13.55-14.35  Obrót giełdowy a wypełnienie obowiązków - rola i 

zadania TGE i Domów Maklerskich oraz Towarowych 

Domów Maklerskich
§ Rejestr świadectw pochodzenia i praw majątkowych
§ Uczestnictwo w TGE
§ Poziom opłaty zastępczej a faktyczne poziomy cen na 

zielonych certyfikatów na TGE
§ Możliwości zakupu bezpośredniego na TGE
§ Pośrednictwo DM lub TDM - podstawowe obowiązki i 

wymagania
§ Rozliczenie obowiązków przez DM, TDM oraz odbiorcę 

końcowego 

Iwona Ustach, Noble Bank Securities, Wiceprezes

14.35-15.10  Podstawy, zasady, praktyka i orzecznictwo dotyczące 

wymierzania kar pieniężnych
§ Zasady rozliczenia obowiązków w tym zakres 

przedmiotowy „sprzedaży do odbiorców końcowych";
§ Otwarcie drogi do zwrotu akcyzy - umarzanie świadectw 

pochodzenia;
§ Najnowsze orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, 

Sądu Najwyższego, Sądu Apelacyjnego w Warszawie i 

SOKiK;
§ Podstawy i zasady wymiaru kary;

§ Kiedy można odstąpić od wymierzenia kary?

Dr Zdzisław Muras

15.10-15.20  Przerwa na kawę

15.20-16.05  Planowanie rozwoju i zasady uwzględniania certyfikatów 

w taryfach
§ Taryfy nowe obowiązki - okres przejściowy
§ Zasady uwzględniania poszczególnych rodzajów 

certyfikatów w taryfach
§ Nowe zasady planowania rozwoju OSE
§ Plany rozwoju a przyłączanie nowych źródeł 

odnawialnych

Dr Tomasz Kowalak

16.05-16.50  Odbiorca przemysłowy a nowe zasady zakupu energii i 

rozliczania kolorów - spostrzeżenia praktyczne

§ Możliwości zakupu energii na rynku konkurencyjnym i 

giełdzie
§ Zasady rozliczenia kolorów w zależności od kierunku 

zakupu
§ Rozliczanie kolorów a zasady i możliwości odzyskania 

akcyzy
§ Przetargi - realna szansa czy tylko uprawnienie? 

Janusz Jankowski, Kierownik Wydziału Obrotu Prawami 

Majatkowymi PGE Electra SA

Dr Zdzisław Muras

Janusz Jankowski, Kierownik Wydziału Obrotu Prawami 

Majatkowymi PGE Electra SA

Harmonogram szkolenia - 27.03.2012

Dr Robert Zajdler, radca prawny, kancelaria prawna 

‘ZAJDLER Energy Lawyers’

Dr Zdzisław Muras

Kolory systemów wsparcia:

Dr Zdzisław Muras

Dr Zdzisław Muras



FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Upoważniam firmę MS Consulting do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Oświadczam, że należna kwota zostanie przelana na konto 
MS Consulting: MultiBank 70 1140 2017 0000 4702 0648 1461 w terminie wskazanym na fakturze. Równocześnie oświadczamy, że zapoznaliśmy się z 
warunkami uczestnictwa oraz zobowiązujemy się do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszej umowy. Zgodnie z ustawą 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, że jest administratorem danych 
osobowych. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocji i marketingu działalności prowadzonej przez MS Consunting, 
świadczonych usług oraz oferowanych produktów, a także w celu promocji ofert klientów MS Consulting. Wyrażamy również zgodę na otrzymywanie 
drogą elektroniczną ofert oraz informacji handlowych dotyczących MS Consulting oraz klientów MS Consulting. Wyrażającemu zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, w tym także prawo ich poprawiania i usuwania.

Wypełniony formularz 
wyślij na e-mail:

Firma: Ulica:

Kod pocztowy: Miasto:

Firma: Ulica:

Kod pocztowy: Miasto:

Telefon: Fax:

E-mail:

Pełna nazwa firmy:

Ulica:

Kod pocztowy: Miasto:

Dane potrzebne do wystawienia Faktury Vat

Oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT

i posiada numer NIP:

Stanowisko: Departament:

Stanowisko: Departament:

Nazwisko:Imię:1.

Imię: Nazwisko:2.

WYPEŁNIJ DRUKOWANYMI LITERAMI
W przypadku większej ilości osób prosimy wysyłać zgłoszenia w kilku formularzach

kontakt@msconsulting.net.pl

MS Consulting

Adres korenspodencyjny:
ul. Zorzy Polarnej 23/4
05-500 Piaseczno - Józefosław
Tel: 22 258 17 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 Warsztacie wynosi:
990 PLN + VAT 23% do 15.03.2012 r. 
1190 PLN + VAT 23% od 16.03.2012 r.

2.   Cena obejmuje prelekcje, materiały
dotyczące szkolenia, przerwy kawowe
oraz lunch

3.   Po otrzymaniu zgłoszenia, prześlemy
Państwu potwierdzenie udziału i fakturę
pro-forma

4.   Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie
7 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie
później niż przed rozpoczęciem
Warsztatu

5.   Wpłaty należy dokonać na konto
MultiBank 
70 1140 2017 0000 4702 0648 1461

6.   Rezygnację z udziału należy przesyłać 
na adres e-mail: 
kontakt@mscconsulting.net.pl

7.   W przypadku rezygnacji do 
14.03.2012 r. - rezygnacja bez kosztów

8.   W przypadku rezygnacji od 15.03.2012
r. do 20.03.2012 r. obciążymy Państwa 
opłatą administracyjną w wysokości 
200 PLN + 23% VAT

9.   W przypadku rezygnacji po 
20.03.2012 r. obciążymy Państwa 
opłatą w wysokości 490 PLN 
+ 23% VAT

10. W przypadku rezygnacji uzasadnionej 
udokumentowanym działaniem siły 
wyższej – bez opłat

11. Zamiast zgłoszonej osoby 
w Warsztacie może wziąć udział inny 
pracownik firmy pod warunkiem 
przesłania danych osoby zastępczej 
drogą mailową w terminie do 7 dni 
przed rozpoczęciem Warsztatu

12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo 
do uzasadnionych lub spowodowanych 
siła wyższą zmian w programie

13.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo 
do odwołania szkolenia  w wypadku 
działania siły wyższej, zobowiązując się 
wówczas do zwrotu wpłaconych opłat 
w pełnej wysokości

Warunki uczestnictwa

lub faxem: 22 378 36 44

NIE, 

 

nie wezmę udziału w prezentowanym szkoleniu, jednak proszę o informowanie 
mnie o planowanych wydarzeniach organizowanych przez MS Consulting

chcę wziąć udział w konferencji

„Od pozyskania do rozliczenia - czyli zielone, czerwone
brązowe, fioletowe certyfikaty”

 

Koszt uczestnictwa:
990 PLN + VAT 22% do 15.03.2012
1190 PLN + VAT 22% od 16.03.2012

TAK,

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

Od pozyskania do rozliczenia 
– czyli zielone, czerwone, żółte, brązowe, fioletowe 
certyfikaty kierunki i zasady funkcjonowania systemów
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