
Systemy wsparcia OZE w nowelizacji 2018
Aktualizacja i nowe wymagania w świetle najnowszej decyzji

Komisji Europejskiej

• Ustawa o odnawialnych źródłach energii - główne kierunki
projektowanych zmian legislacyjnych.

• Zakres przedmiotowy nowelizacji.
• Mechanizmy wsparcia OZE.
• Katalog instalacji uprawnionych do udziału w aukcji.
• Skutki zbycia/przejęcia instalacji po wygraniu aukcji.
• Cena wynikająca z oferty a cena skorygowana w okresie wsparcia.
• Istota i sposób przeprowadzania aukcji.
• Zmiany w obszarze warunków i reguł ogłaszania aukcji

interwencyjnej.
• Regulacje przeciwdziałające „nadwsparciu”.
• System aukcyjny - zadania Zarządu Rozliczeń S.A. oraz

sprzedawców zobowiązanych.
• Dokumentacja rozliczeniowa.
• Przepisy przejściowe.
• Zasady przeprowadzania aukcji planowanych na rok 2018

…i wiele więcej.
Pełny harmonogram szkolenia znajduje się na stronie trzeciej.

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

• Dyrektorzy, kadra kierownicza i specjaliści 
działów OZE, finansowych i prawnych

• Specjaliści i pracownicy z działów prawnych

• Dyrektorzy, kadra kierownicza i specjaliści 
działów handlowych zakupujących biomasę

oraz 

• Kancelarie prawne świadczące usługi dla 
sektora energetycznego

Najważniejsze punkty: Kto powinien wziąć udział:

MS Consulting

Al. Solidarności 70A lok. 32, 05-135 Wieliszew

Tel: 22 250 15 92, Fax: 22  250 15 98, Mobile: +48 508 154 626

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

Patron medialny:

Warsztaty poprowadzi: Katarzyna Szwed-Lipińska 

6 marca 2018   
Warszawa, 

Centrum Szkoleniowe Kasprzaka 25

Warsztaty szkoleniowe:

http://cire.pl/


O organizatorach:

O szkoleniu:

Sylwetka prelegenta:

MS Consulting jest firmą consultingową dostarczającą usługi szkoleniowe i doradcze dla sektora energetycznego
i sektorów okołoenergetycznych. 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. Więcej o naszej firmie na
stronie: www.msconsulting.net.pl

Warsztaty poprowadzi znakomita ekspertka w dziedzinie OZE:
• Katarzyna Szwed-Lipińska - radca prawny, wieloletni pracownik URE, znany i ceniony ekspert ds. systemów

wparcia, wykładowca Uczelni Łazarskiego - na kierunku MBA Energetyka. Znakomity praktyk, zajmujący się
zawodowo zagadnieniami problemowymi objętymi tematyką seminarium. Doświadczony administratywista
w obszarze stosowania przepisów prawa dotyczących szeroko rozumianego wsparcia wytwarzania energii
elektrycznej w źródłach odnawialnych, w wysokosprawnej kogeneracji, a także w zakresie przedsięwzięć
służących poprawie efektywności energetycznej. Aktywny uczestnik szeregu prac legislacyjnych związanych z
regulacją rynków paliw i energii.

Szanowni Państwo,
W związku z decyzją Komisji Europejskiej z dnia 13 grudnia 2017 r. w przedmiocie zatwierdzenia polskiego
programu wsparcia energii ze źródeł odnawialnych oraz zmniejszania obciążeń odbiorców energochłonnych w
tym zakresie, serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w seminarium dedykowanym procedowanej nowelizacji
ustawy o odnawialnych źródłach energii.
Treść decyzji Komisji Europejskiej w tym przedmiocie będzie niewątpliwie istotnie determinować zakres prac nad
nowelizacją ustawy o odnawialnych źródłach energii, zarówno poprzez modyfikację obecnie obowiązujących
przepisów, jak i w drodze wprowadzenia do niej całkowicie nowych regulacji prawnych.

Mając na uwadze znaczenie podjętego właśnie rozstrzygnięcia Komisji, serdecznie zapraszamy Państwa do
udziału w seminarium dedykowanym przygotowywanej nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii, w
toku którego przedstawiona zostanie szczegółowa analiza proponowanych zmian legislacyjnych, a także ich
wpływ na funkcjonowanie aukcyjnego systemu wsparcia. Nie zabraknie również czasu na rzeczową i ekspercką
dyskusję o skutkach projektowanych zmian dla funkcjonowania poszczególnych technologii OZE, w kontekście
regulacji wspólnotowych.

Chcąc przybliżyć Państwu projektowane zmiany ustawy o odnawialnych źródłach energii, w tym stanowisko
Komisji Europejskiej oraz wynikające z niego cele i założenia procedowanej nowelizacji, zapoznać z wszelkimi
procedurami, wymaganiami formalnymi związanymi z wdrożeniem i przyszłym funkcjonowaniem systemu
aukcyjnego, serdecznie zapraszamy na seminarium: Systemy wsparcia OZE w nowelizacji 2018, które odbędzie
się w dniu: 6 marca 2018 r. w Warszawie.

Systemy wsparcia OZE w nowelizacji 2018
AKTUALIZACJA PRZEPISÓW I NOWE WYMAGANIA



Dyskusja przewidywana przy każdym bloku tematycznym.

Harmonogram warsztatów: Systemy wsparcia OZE w nowelizacji 2018 6.03.2018 

www.msconsulting.net.pl

Program szkolenia (strona 1/2):

9.00 - 10.30 A. Ustawa o odnawialnych źródłach energii - główne kierunki projektowanych zmian
legislacyjnych w świetle postanowień decyzji Komisji Europejskiej z grudnia 2017 r.:

1) zakres przedmiotowy nowelizacji - „warunki brzegowe” wynikającej z decyzji KE

2) nowy model wsparcia w ramach systemu aukcyjnego - modyfikacja mechanizmu
rozstrzygania aukcji - „koszyki technologiczne”

3) zmiany w zakresie definicji legalnych:

• - biomasy (toryfikat),

• - instalacji odnawialnego źródła energii

• - dedykowanej instalacji spalania biomasy

• - małej instalacji odnawialnego źródła energii

• - mikroinstalacji

• - hybrydowej instalacji odnawialnego źródła energii

• - modernizacji instalacji oze

4) modyfikacja w obszarze uprawnienia do równoległego funkcjonowania instalacji oze w
systemie świadectw pochodzenia oraz w systemie aukcyjnym

5) zmiany w zakresie realizacji obowiązku zakupu energii elektrycznej z OZE

6) katalog niezbędnych aktów wykonawczych Ministra Energii, Ministra Rolnictwa oraz
Ministra Środowiska - modyfikacje wynikające z projektu nowelizacji;

10:30 - 10:45 Przerwa kawowa

10:45 - 13:00 B. Mechanizmy wsparcia OZE:

1) system Feed in Tariff (FiT) i Feed in Premium (FiP):

• - zakres podmiotowy

• - rodzaje technologii

• - zasady i warunki formalne wejścia do systemu

• - opłata rezerwacyjna

• - dopuszczalne modyfikacje

2) „Harmonogram sprzedaży energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii” - istota i cel

3) modernizacja instalacji oze - skutki dla systemu aukcyjnego:

• - katalog kosztów kwalifikowanych

• - instalacja referencyjna

4) katalog instalacji uprawnionych do udziału w aukcji

5) istota systemu aukcyjnego po nowelizacji

6) „alternatywność koszyków aukcyjnych”

7) deklaracja o przystąpieniu do aukcji a zaświadczenie o dopuszczeniu do udziału w aukcji -
elementy wniosku - zmiany proceduralne - zakres deklaracji - wymóg potwierdzenia złożenia
deklaracji

8) ocena formalna (pre-kwalifikacja) - elementy wniosku - zmiana katalogu dokumentów -
główne zagadnienia problemowe - zakres dopuszczalnych zmian projektu inwestycyjnego po
uzyskaniu zaświadczenia

9) zmiany w obszarze poziomu wysokości zabezpieczeń - instytucja przepadku wniesionego
zabezpieczenia

10) skutki zbycia/przejęcia instalacji po wygraniu aukcji - tryby przewidziane ustawą - rola
Prezesa URE - procedura - zakres uprawnień Prezesa URE

11) modyfikacja metodyki ustalania ilości i wartości energii elektrycznej ze źródeł
odnawialnych, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w danym roku kalendarzowym -
możliwe algorytmy aukcyjne w świetle projektowanych zmian legislacyjnych - nowy parametr
80% ilości energii objętej ofertami złożonymi przez uczestników danej aukcji - art. 80 ust. 1a
ustawy

12) warunek konkurencyjności ofert - istota i skutki dla algorytmu aukcyjnego

13) cena wynikająca z oferty a cena skorygowana w okresie wsparcia - nowe regulacje prawne
- nowe obowiązki informacyjne zwycięzców aukcji

14) cena skorygowana jako cena zakupu energii elektrycznej, o której mowa w art. 92 ust. 1
ustawy oraz jako podstawa do wypłaty ujemnego salda;



Dyskusja przewidywana przy każdym bloku tematycznym.

Harmonogram warsztatów: Systemy wsparcia OZE w nowelizacji 2018 6.03.2018 

www.msconsulting.net.pl

Program szkolenia (strona 2/2):

13:00 - 13:45 Przerwa obiadowa

13:45 - 16:15 C. Istota i sposób przeprowadzania aukcji:

1) możliwa kolejność aukcji oraz ilości i wartość energii podlegającej sprzedaży w systemie
aukcyjnym w roku 2018 - akty wykonawcze Rady Ministrów - projektowane przepisy
przejściowe

2) czynności podejmowane przez Prezesa URE w ramach aukcji

3) treść oferty aukcyjnej „po zmianach” - wymagania formalne - zmodyfikowane elementy
formularza oferty aukcyjnej - zmiany projektowane w zakresie oświadczeń

4) rozstrzygnięcie aukcji - „pula zwycięzców” - moment odcięcia w kontekście wymogu
zachowania konkurencyjności ofert - modyfikacje wynikające z projektu nowelizacji

5) obowiązki i uprawnienia podmiotu uczestniczącego w systemie aukcyjnym - rozliczenie
obowiązku wytworzenia określonej ilości energii elektrycznej - moment „przejścia z systemu
świadectw pochodzenia do systemu aukcyjnego - analiza art. 83 ustawy o odnawialnych
źródłach energii - okresy rozliczeniowe - okresy weryfikacji SWM jako parametru hybrydowej
instalacji odnawialnego źródła energii - doprecyzowanie zakresu zastosowania sankcji karnej z
art. 168 pkt 15 - 16 ustawy

6) zmiany w obszarze warunków i reguł ogłaszania aukcji interwencyjnej - podmioty
uprawnione do wzięcia udziału w aukcji interwencyjnej

7) analiza kluczowych postanowień Regulaminu aukcji - zakres zmian wynikających z
nowelizacji

8) art. 39 ustawy o odnawialnych źródłach energii - modyfikacja brzmienia przepisu i jej skutki
dla poziomu dopuszczalnej pomocy publicznej - główne zagadnienia problemowe:

• - rodzaje pomocy podlegającej kumulacji

• - reguły kumulacji

• - cena skorygowana - przesłanki i zasady korekty ceny

9) regulacje przeciwdziałające „nadwsparciu” - energia elektryczna wytworzona w okresie
„cen ujemnych”

10) zakres uprawnień kontrolnych Prezesa URE w świetle projektu nowelizacji ustawy

o odnawialnych źródłach energii - decyzja ustalająca prawidłową cenę skorygowaną;

D. System aukcyjny - zadania Zarządu Rozliczeń S.A. oraz sprzedawców zobowiązanych:

1) procedura rozliczeń ze sprzedawcą zobowiązanym

2) modyfikacje w zakresie okresu obowiązku zakupu energii oraz prawa do pokrycia ujemnego
salda

3) zmiany w obszarze procedury występowania z wnioskiem o pokrycie ujemnego salda -
wolumen energii stanowiący podstawę do wyliczenia ujemnego salda

4) okresy rozliczeniowe - kwestie „nadprodukcji” - przekroczenia mocy zainstalowanej - analiza
zaistniałych stanów faktycznych w kontekście Informacji Prezesa URE Nr 44/2016 w sprawie
stosowania pojęcia „mocy zainstalowanej elektrycznej” z dnia 21 września 2016 r. - case study

5) dokumentacja rozliczeniowa

6) zmiany w obszarze zasad planowania wypłat na pokrycie ujemnego salda oraz kalkulacji
stawki opłaty OZE

7) płatnicy opłaty OZE - analiza projektowanych regulacji prawnych;

E. Przepisy przejściowe:

- regulacje dotyczące instalacji, które rozpoczęły wytwarzanie energii elektrycznej po dniu
wejścia w życie nowelizacji ustawy

- możliwy zakres zastosowania nowelizacji do aukcji rozstrzygniętych w latach 2016-2017

- „migracja” z systemu aukcyjnego do systemu FIT lub FIP

- zakres aktów wykonawczych podlegających uchyleniu

- zasady przeprowadzania aukcji planowanych na rok 2018

- zakres niezbędnych regulacji intertemporalnych.

16:15 - 16:30 Podsumowanie i zakończenie szkolenia



FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 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
informację w uwagach.

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:

Al. Solidarności 70A lok. 32

05-135 Wieliszew

Tel: 22 250 15 92, 22 250 15 93

Fax: 22 250 15 98

Mobile: +48 508 154 626

www.msconsulting.net.pl

kontakt@msconsulting.net.pl

NIP: 522-105-39-02

Regon: 011171664

W przypadku większej ilości osób prosimy wysłać zgłoszenia w kilku formularzach.

Szkolenie:  Systemy wsparcia OZE w nowelizacji 2018
6.03.2018, Warszawa.

Miejsce szkolenia: Centrum Konferencyjne ul. Kasprzaka 25, Warszawa.
Dla uczestników szkolenia znajduje się na miejscu bezpłatny strzeżony parking.

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 , informuje, że jest administratorem danych osobowych. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocji i marketingu działalności prowadzonej

przez MS Consulting, 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.

Wyrażamy zgodę na umieszczenie nazwy firmy na liście klientów MS Consulting.

• 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 (jeżeli inne niż powyżej):

TAK, proszę przyjąć zgłoszenie na szkolenie:

Systemy wsparcia OZE w nowelizacji 2018
- 6.03.2018, Warszawa 

Całkowity koszt udziału w szkoleniu:

890 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu do 16.02.2018 r. – CENA PROMOCYJNA
990 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu od 16.02 do 23.02.2018 r.
1290 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu po 23.02.2018 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

• Zgoda na umieszczenie logo firmy na stronie internetowej MS Consulting w liście klientów: tak ,   nie       .

Uwagi dodatkowe:

• Płatność na podstawie: faktury proforma       ,  faktury VAT (7 dni)       .

Patron:

http://cire.pl/

