Szkolenie:

KOGENERACJA
Stan obecny, perspektywy rozwoju, kwestie sporne
NAJNOWSZE REGULACJE EUROPEJSKIE I KRAJOWE
ORAZ UTRWALONE ROZWIĄZANIA
Prowadzi dr Zdzisław Muras

27 maja 2013
Warszawa,
Centrum Szkoleniowe Kasprzaka 25

Najważniejsze punkty:

Kto powinien wziąć udział:

• Decyzja Komisji Europejskiej dotycząca wskaźników
referencyjnych i podejścia do wsparcia kogeneracji
• Nowa dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej z
25 października 2012 r.
• Kogeneracja w projekcie Nowelizacji Prawa Energetycznego
z grudnia 2012 r. oraz w projekcie Nowego Prawa
Energetycznego i ustawie OZE
• Podstawowe krajowe dokumenty prawne: ustawa i
rozporządzenie
• Systemy wsparcia
• Rozliczenie obowiązku
• Regulacje wspierające kogenerację

• Prezesi oraz członkowie zarządów,
dyrektorzy, kadra kierownicza
przedsiębiorstw z sektora energetycznego,
zwłaszcza ds. prawnych, handlowych,
strategii i rozwoju
• Pracownicy i specjaliści z działów prawnych
i handlowych
• Specjaliści z działów operatorskich
oraz handlu
• Kancelarie prawne świadczące usługi dla
sektora energetycznego

Pełny harmonogram szkolenia znajduje się na stronie trzeciej.
MS Consulting ul. Geodetów 23C/38, 05-500 Piaseczno - Józefosław
NIP: 522-105-39-02, Tel: 22 250 15 92/93, Fax: 22 250 15 98, Mobile: +48 508 154 626
www.msconsulting.net.pl, e-mail: kontakt@msconsulting.net.pl

Perspektywy rozwoju kogeneracji
27.05.2012, Warszawa
NAJNOWSZE REGULACJE EUROPEJSKIE I
KRAJOWE ORAZ UTRWALONE ROZWIĄZANIA

KOGENERACJA
Stan obecny, perspektywy rozwoju, kwestie sporne
NAJNOWSZE REGULACJE EUROPEJSKIE I KRAJOWE
ORAZ UTRWALONE ROZWIĄZANIA
O szkoleniu:
Serdecznie zapraszamy na unikalne warsztaty szkoleniowe dotyczące aktualnego stanu prawno - regulacyjnego zasad
dotyczących funkcjonowania kogeneracji oraz perspektyw ich rozwoju. Wybitny ekspert w tym zakresie, dr Zdzisław
Muras, współpracujący przy przygotowywaniu omawianej legislacji, przedstawi Państwu kompleksowy obraz rozwoju
kogeneracji w naszym kraju, ze szczególnym uwzględnieniem: ustawodawstwa unijnego i jego implikacji w polskim
systemie prawnym; kogeneracji w Nowelizacji Prawa Energetycznego; teorię i praktykę certyfikowania, z
uwzględnieniem praktycznych zastosowań omawianych regulacji, a także kwestii spornych.
W trakcie szkolenia przewidziano również czas na dyskusje i konsultacje z prelegentem, dzięki czemu będą mogli
Państwo uzyskać odpowiedzi na nurtujące pytania oraz rozwiać wszelkie wątpliwości.
Zapraszamy do zapoznania się z pełnym harmonogramem na następnej stronie.
Ze względu na ograniczona ilość miejsc o zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

Sylwetka prelegenta:
Dr Zdzisław Muras – dr nauk prawnych, wykładowca w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w
Warszawie, wieloletni pracownik URE. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych,
w tym ośmiu książek i opracowań zwartych, licznych glosów do orzeczeń Sądu Najwyższego i
artykułów z zakresu postępowania karnego, prawa wykroczeń, administracyjnego,
gospodarczego oraz prawa energetycznego (związanych z energetyką odnawialną, kogeneracją,
koncesjonowaniem, czy rynkiem paliw ciekłych). Jest redaktorem i współautorem m.in.
komentarza do Prawa energetycznego (2010 r.) oraz autorem podręczników Podstawy prawa
(2011) i Encyklopedyczny zarys prawa. Prawo dla ekonomistów (2005).

O MS Consulting:
MS Consulting jest firmą consultingową dostarczającą usługi szkoleniowe i doradcze dla sektora energetycznego i
sektorów około energetycznych. Świadczyliśmy usługi dla takich firm jak ENEA S.A., ENERGA S.A., ENION S.A.,
Citigorup, PGE S.A, PSE Operator, PKN Orlen, PZU Asset Management i wielu innych, a współpracowali z nami m.in.
ADD Polska, Alcatel-Lucent, Hewlett-Packard, IBM Poland, Siemens Polska.
Prezesem firmy jest dr Marian Ślifierz, wieloletni doradca Regulatora i jego przedstawiciel w wielu ciałach unijnych,
współpracownik OECD, IEA, ERRA, oraz instytucji regulacyjnych z wielu krajów.
Więcej szczegółów o naszej firmie, w tym spis prelegentów i ekspertów, partnerów oraz największych klientów
dostępny jest na stronie: www.msconsulting.net.pl

www.msconsulting.net.pl

Kogeneracja
Kogeneracja-- stan obecny, perspektywy rozwoju, kwestie sporne

Harmonogram
27.05.2013, Warszawa

8.30 – 9.00

Rejestracja uczestników. kawa powitalna

9.00 – 9.40

A) Decyzja Komisji Europejskiej z 19.12.2011 r. dotycząca wskaźników referencyjnych i
podejścia do wsparcia kogeneracji.
B) Nowa dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej z 25 października 2012 r.
2012/27/UE dotycząca także kogeneracji - kierunki zmian i uzupełnień systemu wsparcia oraz
perspektywa jego obowiązywania:
• Podstawowe założenia dyrektywy w tym:
• perspektywa wsparcia dla kogeneracji,
• nowe zasady wsparcia dla kogeneracji,
• gwarancje pochodzenia,
• zasady dostępu do sieci,
• obowiązki dotyczące planowania przestrzennego.

9.40 – 11.00

Kogeneracja w projekcie Nowelizacji Prawa Energetycznego z grudnia 2012 r. oraz w projekcie
Nowego Prawa Energetycznego i ustawie OZE
• Model systemu wsparcia kogeneracji,
• Zasady systemu wsparcia,
• Pojęcie odbiorcy przemysłowego (energochłonnego) – rewolucja!
• Przedsiębiorca przemysłowy a system wsparcia – ile można zaoszczędzić,
• Planowany okres wsparcia,
• Nowe certyfikaty inwestycyjne,
• Nowy zakres kumulacji wsparcia dla kogeneracji OZE.

11.00 – 11.20

Przerwa kawowa

11.20 – 11.40

Podstawowe krajowe dokumenty prawne: ustawa i rozporządzenie.

11.40 – 13.20

Obecne zasady korzystania z systemu wsparcia:
• Od kiedy można korzystać z systemu wsparcia,
• Rodzaje biomasy na cele energetyczne – a wsparcie dla kogeneracji.
• Linia bezpośrednia,
• Sieć gazowa,
• Gazociąg bezpośredni,
• Kolory wsparcia:
• żółte certyfikaty,
• czerwone certyfikaty,
• fioletowe certyfikaty,
• pomarańczowe certyfikaty?
• Praktyczne aspekty korzystania z systemów wsparcia kogeneracyjnego w odniesieniu do
wykorzystania ciepła lub chłodu użytkowego.

13.20 – 14.20

Business lunch

14.20 – 14.50

c.d. Zasady korzystania z systemu wsparcia:
• Obecne zasady i możliwości łączenia certyfikatów,
• Współspalanie gazu ziemnego, metanu i biogazu z innymi paliwami a system certyfikacji.

14.50 – 15.40

Rozliczenie obowiązku:
• Podmioty zobowiązane do wypełnienia obowiązku,
• Umarzanie świadectw pochodzenia,
• Skutki niewypełnienia obowiązku:
• kary pieniężne,
• możliwość odstąpienia od kary,
• umorzenie postępowania „karnego”.

15.40 – 16.20

Inne regulacje wspierające kogenerację:
• Obowiązek przyłączenia do sieci,
• Taryfy uproszczone.

16.20 – 16.30

Podsumowanie i zakończenie warsztatów. Rozdanie certyfikatów.
Ponieważ szkolenie ma charakter warsztatu – dyskusja przewidywana przy każdym bloku tematycznym.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Szkolenie: Kogeneracja - stan obecny, perspektywy
rozwoju, kwestie sporne - 27.05.2013, Warszawa.
Miejsce szkolenia: Centrum Konferencyjne ul. Kasprzaka 25, Warszawa.
Dla uczestników znajduje się na miejscu bezpłatny strzeżony parking (wjazd na nazwisko osoby zgłoszonej ).

Istnieje również możliwość zgłoszenia online na stronie: www.msconsulting.net.pl/szkolenia
PROSIMY WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI
W przypadku większej ilości osób prosimy wysłać zgłoszenia w kilku formularzach.
1. Imię:

Nazwisko:

Stanowisko:

Departament:

Email:

Telefon:

2. Imię:

Nazwisko:

Stanowisko:

Departament:

Email:

Telefon:

Firma:

Ulica:

Kod pocztowy:

Miasto:

Telefon:

Fax:

Email do osoby kontaktowej:

Dane potrzebne do wystawienia faktury VAT:
Pełna nazwa firmy:
Ulica:

Miasto:

Telefon:

Fax:

Firma jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT
o numerze NIP:

TAK, proszę przyjąć zgłoszenie na szkolenie:
„Kogeneracja - stan obecny, perspektywy, kwestie
sporne” - 27.05.2013, Warszawa
Całkowity koszt udziału w szkoleniu:
990 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu do 10.05.2013 r.
1190 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu od 11.05 do 19.05.2013 r.
1290 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu po 19.05.2013 r.

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

Wypełniony formularz
prosimy wysłać na email:
zgloszenia@msconsulting.net.pl

lub faxem: (22) 250 15 98
W ciągu 24 godzin otrzymają
Państwo
potwierdzenie
zgłoszenia. W przypadku braku
potwierdzenia,
prosimy
o
kontakt telefoniczny.

Warunki uczestnictwa:
1. Całkowity koszt udziału w szkoleniu
podany jest w formularzu po lewej
stronie.
2. Cena obejmuje prelekcje, materiały
dotyczące szkolenia, przerwy kawowe
oraz lunch. W przypadku potrzeby
zorganizowania lunchu
wegetariańskiego,
prosimy
o
wcześniejszą informację.
3. Po otrzymaniu zgłoszenia,
prześlemy Państwu potwierdzenie
udziału oraz fakturę pro-forma.
4. Prosimy o dokonanie wpłaty w
terminie 7 dni od wysłania zgłoszenia,
ale
nie
później
niż
przed
rozpoczęciem szkolenia.
5. Wpłaty należy dokonywać 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
17.05.2013 r. - rezygnacja bez
kosztów.
8. W przypadku rezygnacji od
18.05.2013 r. do 22.05.2013 r.
obciążymy Państwa opłatą
administracyjną w wysokości 290
PLN + 23% VAT.
9. W przypadku rezygnacji po
22.05.2013 r. obciążymy Państwa
opłatą w wysokości 990 PLN + 23%
VAT.
10.
W
przypadku
rezygnacji
uzasadnionej
udokumentowanym
działaniem siły wyższej – bez opłat.
11. Zamiast zgłoszonej osoby w
szkoleniu może wziąć udział inny
pracownik firmy pod warunkiem
przesłania danych osoby zastępczej
drogą mailową w terminie do 4 dni
przed rozpoczęciem szkolenia.
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.

NIE, nie wezmę udziału w prezentowanym szkoleniu, jednak proszę o informowanie

MS Consulting

mnie o planowanych wydarzeniach organizowanych przez MS Consulting

Adres korespondencyjny:
MS Consulting
ul. Geodetów 23C/38,
05-500 Piaseczno - Józefosław
Tel: 22 250 15 92, 22 250 15 93
Fax: 22 250 15 98
Mobile: +48 508 154 626

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.

www.msconsulting.net.pl
kontakt@msconsulting.net.pl
NIP: 522-105-39-02
Regon: 011171664

