
NOWA USTAWA O ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII 

 
• Podstawy prawne, w tym minimalny zakres implementacji. 
• Zakres systemu wsparcia w ujęciu podmiotowym i zasady wejścia 

do systemu. 
• Maksymalny poziom wsparcia – pojęcie łącznej wartości pomocy 

publicznej. 
• Zakres zmian dotyczący systemów wsparcia OZE. 
• Świadectwa pochodzenia i energią elektryczna fizyczna. 
• Aukcje i energia elektryczna fizyczna. 
• Nowe podmioty w systemie wsparcia. 
• Sprzedawca Zobowiązany – zasady wyznaczenia i funkcje. 
• Operator Rozliczeń Energii Odnawialnej – zasady wyznaczenia i 

funkcje. 
• Zadania i rola OSP w aukcyjnym systemie wsparcia. 
• Zasady kalkulacji stawki opłaty OZE. 
• Gwarancja poziomu wsparcia oraz rozwiązania okresu 

przejściowego. 
• Przyczyny zmian i przewidywane efekty nowego systemu wsparcia. 

 

                   Pełny harmonogram szkolenia znajduje się na stronie trzeciej. 

 

• Prezesi, wiceprezesi, członkowie zarządów, w 
szczególności ds.  Finansowych i prawnych 
  

• Dyrektorzy, kadra kierownicza i specjaliści 
działów finansowych i prawnych 
   

• Specjaliści i pracownicy z działów prawnych 
  

• Dyrektorzy, karda kierownicza i specjaliści 
działów handlowych zakupujących biomasę 
  

      oraz  
  

• Kancelarie prawne świadczące usługi dla 
sektora energetycznego 

 
 

Szkolenie regulacyjno-prawne: 

Najważniejsze punkty: Kto powinien wziąć udział: 

14 października 2014    
Warszawa,  

Centrum Szkoleniowe Kasprzaka 25 

MS Consulting ul. Geodetów 23C/38, 05-500 Piaseczno - Józefosław 

NIP: 522-105-39-02, Tel: 22 250 15 92, Fax: 22 378 36 44, Mobile: +48 508 154 626 

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

AKTUALIZACJA PRZEPISÓW I NOWE ZASADY WSPARCIA 

Patroni medialni: 

http://www.ioze.pl/
http://www.gramwzielone.pl/


O MS Consulting: 

O szkoleniu: 

Sylwetka prelegenta: 

  
  

MS Consulting jest firmą consultingową dostarczającą usługi szkoleniowe i doradcze dla sektora energetycznego i sektorów 
około energetycznych.  Świadczymy usługi 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 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  

   

 Dr Zdzisław Muras – doktor nauk prawnych, radca prawny, wykładowca Wyższej Szkole 
Ekologii i Zarządzania w Warszawie, wieloletni pracownik URE. Autor i współautor 
kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym siedemnastu książek i opracowań zwartych, 
licznych glos 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). 

  
Zapraszamy na szkolenie "Nowa Ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii - aktualizacja przepisów i nowe zasady 
wsparcia", na której zostaną omówione wszystkie istotne zmiany i nowe przepisy w tej długo oczekiwanej ustawie. 
Prace nad nią są już na ostatnim etapie procesu legislacyjnego i zgodnie z planem niebawem ma być uchwalona przez 
sejm. 
Szkolenie pozwoli zapoznać się i przygotować Państwa przedsiębiorstwo do nowych przepisów wchodzących w życie w 
2015 roku, a także uniknąć błędów i odnieść korzyści z przyjętych zmian. W tym zakresie z pomocą przyjdzie wybitny 
specjalista tej dziedziny, dr Zdzisław Muras, który na niniejszym szkoleniu w kompleksowy i rzeczowy sposób 
przedstawi Państwu nowe przepisy, zaktualizowane zasady wsparcia i rozwiązania. 
W trakcie szkolenia przewidziany jest czas dyskusję, dzięki czemu będą mogli Państwo uzyskać odpowiedź na nurtujące 
pytania i wyjaśnić wątpliwości wprost od czołowego eksperta w tej dziedzinie. 
 
Zapraszamy do zapoznania się z pełnym harmonogramem na następnej stronie. 
  

Nowa Ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii   
Aktualizacja przepisów i nowe zasady wsparcia 

 
 
 

14.10.2014, Warszawa 

Patroni medialni: 

http://www.ioze.pl/
http://www.gramwzielone.pl/


8.45 - 9.00 Rejestracja uczestników, kawa powitalna. 
 
 
9.00 - 9.15  Podstawy prawne, w tym minimalny zakres implementacji: 

• Dyrektywa 2009/28/WE – sygnalizacja podstawowych założeń 
• Projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii z 07.07. 2014 r. druk sejmowy nr 2604  

 
 
9.15 - 11.00  Zakres systemu wsparcia w ujęciu podmiotowym i zasady wejścia do systemu: 

• Nowe rodzaje źródeł – mikroinstalacja i mała instalacja, instalacja spalania wielopaliwowego i dedykowana 
instalacja spalania wielopaliwowego. 

• Instalacja OZE oraz instalacja termicznego przekształcania odpadów. 
• Źródła wykorzystujące wyłącznie biogaz lub biopłyny.  
• Koncesje, rejestracja, działalność niereglamentowana przez państwo. 
• Przyłączanie do sieci źródeł odnawialnych, w tym mikroinstalacji.  
• Nowo powstałe jednostki, a jednostki już funkcjonujące – z czego mogą korzystać. 

 
 
11.00 - 11.15  Przerwa kawowa 
 
 
11.15 - 11.40  Maksymalny poziom wsparcia – pojęcie łącznej wartości pomocy publicznej. 
 
11.40-13.15  Zakres zmian dotyczący systemów wsparcia OZE: 

• Świadectwa pochodzenia i energią elektryczna fizyczna: 
o Nowe zasady wydawania świadectw pochodzenia, 
o Podmioty korzystające, 
o Długość wsparcia, 
o Obowiązek zakupu energii elektrycznej fizycznej - sprzedawca zobowiązany – zakres obowiązku, 
o Nowe zasady określenia poziomu obowiązku. 
o Jednostki OZE w kogeneracji 

 
• Aukcje i energia elektryczna fizyczna: 

o Procedura prekwalifikacji, 
o „Ceny referencyjne” 
o „Stare”, zmodernizowane i nowe instalacje, jako uczestnicy aukcji, 
o Zasady przeprowadzenia aukcji,  
o Obowiązek zakupu energii elektrycznej fizycznej a uprawnienie do pokrycia salda ujemnego, 
o „Okres funkcjonowania wsparcia”, 
o Jednostki OZE w kogeneracji.  

 
 
 13.15 - 14.00  Przerwa na lunch 
 
 
14.00 - 15.00 Nowe podmioty w systemie wsparcia: 

• Sprzedawca Zobowiązany – zasady wyznaczenia i funkcje. 
• Operator Rozliczeń Energii Odnawialnej – zasady wyznaczenia i funkcje. 
• Zadania i rola OSP w aukcyjnym systemie wsparcia. 
• Zasady kalkulacji stawki opłaty OZE. 
• Płatnik opłaty OZE. 

 
 
15.00 - 16.00  Gwarancja poziomu wsparcia oraz rozwiązania okresu przejściowego: 

• Zasady „interwencji” na rynku świadectw pochodzenia. 
• Ograniczenia i wyłączenia z sytemu wsparcia. 
•  Nowe zasady rozliczenia obowiązku. 
• Gwarancje pochodzenia. 
• Okres przejściowy – „stary” a „nowy” system wsparcia. 
• Przyczyny zmian i przewidywane efekty nowego systemu wsparcia. 
 
     

16.00-16.15  Podsumowanie i zakończenie warsztatów. Rozdanie certyfikatów ukończenia szkolenia. 
 
 Dyskusja przewidywana przy każdym bloku tematycznym. 

Harmonogram - Nowa Ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii 14 października 2014  

www.msconsulting.net.pl 



FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Wypełniony formularz 

prosimy wysłać na email: 

zgloszenia@msconsulting.net.pl 

lub faxem: (22) 378 36 44 
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 na 11 lub 
więcej dni przed szkoleniem. - 
rezygnacja bez kosztów. 

8. W przypadku rezygnacji  na 6 do 
10 dni przed szkoleniem obciążymy 
Państwa opłatą administracyjną w 
wysokości  290 PLN + 23% VAT.   

9. W przypadku rezygnacji na 5 lub 
mniej dni przed szkoleniem 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 3 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 

MS Consulting 

 

Adres korespondencyjny: 

ul. Geodetów 23C/38 

05-500 Piaseczno - Józefosław 

Tel: 22 250 15 92, 22 250 15 93 

Fax: 22 378 36 44 

Mobile: +48 508 154 626 

 

www.msconsulting.net.pl 

kontakt@msconsulting.net.pl 

 

NIP: 522-105-39-02 

Regon: 011171664 

PROSIMY WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 
W przypadku większej ilości osób prosimy wysłać zgłoszenia w kilku formularzach 

Szkolenie:  

Nowa Ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii 
Miejsce szkolenia: Centrum Konferencyjne ul. Kasprzaka 25, Warszawa. 
Dla uczestników znajduje się na miejscu bezpłatny strzeżony parking (wjazd na nazwisko osoby zgłoszonej). 

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. 

    Firma:   Ulica: 
 

    Kod pocztowy:   Miasto: 

    Telefon:   Fax: 
 

    Email do osoby kontaktowej:    

1. Imię:   Nazwisko: 
 

    Stanowisko:   Departament: 

    Email:   Telefon: 
 

2. Imię:    Nazwisko: 

    Stanowisko:   Departament: 
 

    Email:   Telefon: 

    Pełna nazwa firmy:    
 

    Ulica:   Miasto: 

    Telefon:   Fax: 
 

     Firma jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT 

     o numerze NIP: 

Dane potrzebne do wystawienia faktury VAT: 

TAK, proszę przyjąć zgłoszenie na szkolenie: 

Nowa Ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii 
14.10.2014, Warszawa  

Całkowity koszt udziału w szkoleniu:      
990 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu do 26.09.2014 r. 
1190 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu od 27.09  do 4.10.2014 r. 
1290 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu po 4.10.2014 r.  

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

mnie o planowanych wydarzeniach organizowanych przez MS Consulting 

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

Istnieje również możliwość zgłoszenia online na stronie: www.msconsulting.net.pl/szkolenia 

Patroni medialni: 

http://www.gramwzielone.pl/

