
 

•  Ustawa o odnawialnych źródłach energii – aktualizacja. 

• „Stary” i „nowy” mechanizm wsparcia. 

• Świadectwa pochodzenia – przepisy intertemporalne. 

• Nowe zasady dokumentowania biomasy na cele energetyczne. 

• Rodzaje biomasy podlegającej weryfikacji. 

• Biomasa AGRO w Polsce – perspektywy rozwoju w świetle nowej 
polityki państwa 

• Parametry biomasy AGRO oraz zmiany jej właściwości w czasie, wady 
i zalety. 

• Przykłady efektywności energetycznej i środowiskowej pozyskiwania 
biomasy AGRO. 

• Wymagania i wytyczne Prezesa URE w zakresie dokumentowania i 
uwierzytelniania źródeł pochodzenia biomasy w zależności od 
rodzaju. 

 Pełny harmonogram szkolenia znajduje się na stronie trzeciej. 

 

Najważniejsze punkty: Kto powinien wziąć udział: 

24 listopada 2016    
Warszawa,  

Centrum Szkoleniowe ul. Kasprzaka 25 

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 

 

• Dostawcy, i odbiorcy biomasy na cele 
energetyczne. 

• Kadra odpowiedzialna za kwalifikację i 
ocenę ryzyka dostawców biomasy 
oraz za przyjmowanie i weryfikacji 
dokumentacji pochodzenia biomasy 
na cele energetyczne.  

• Kadra odpowiedzialna za realizację 
zakupów i politykę dostaw biomasy na 
cele energetyczne w jednostkach 
spalających biomasę i wytwarzających 
energię elektryczną z OZE. 

• Producenci biomasy na cele 
energetyczne. 
 

 
 
 

 

Szkolenie: 
BIOMASA W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH PRZEPISÓW 

PRAWNYCH W KONTEKŚCIE ZMIAN DO USTAWY O OZE I 
ROZPORZĄDZEŃ WYKONAWCZYCH 

Organizator: Patroni medialni: Partner: 

http://www.ioze.pl/
http://www.msconsulting.net.pl/
http://www.uwm.edu.pl/
http://cire.pl/


Prelegenci: 

Patroni medialni: 

BIOMASA W ŚWIETLE NOWYCH PRZEPISÓW PRAWNYCH W KONTEKŚCIE 
PROJEKTOWANYCH ZMIANY USTAWY O OZE I ROZPORZĄDZEŃ 

WYKONAWCZYCH  

Organizator: 

- Prof. dr hab. inż. Mariusz Jerzy Stolarski – profesor nauk rolniczych, 
dyscyplina agronomia, specjalność agroenergetyka, zatrudniony na 
stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Warmińsko-
Mazurskim w Olsztynie, Wydział Kształtowania Środowiska i 
Rolnictwa. Realizuje badania związane z hodowlą, produkcyjnością, 
jakością biomasy i możliwościami wykorzystania roślin 
alternatywnych do celów przemysłowych i energetycznych. 
Wymiernym efektem tych badań są m.in. polskie odmiany wierzby 
energetycznej, technologie ich uprawy i pozyskiwania oraz 
przetwarzania do paliw stałych i gazowych. Był/jest wykonawcą w 
projektach UE dotyczących efektywności energetycznej w rolnictwie 
(AGREE, 7PR) oraz efektywności małych biogazowni rolniczych 
(ERANET). Prof. Stolarski opublikował około 80 publikacji, jest 
współautorem patentu oraz 9 odmian wierzby na cele energetyczne. 
Jest członkiem wielu organizacji i towarzystw np..: The Association for 
the Advancement of Industrial Crops, Polskie Towarzystwo Biomasy 
“POLBIOM”, Polskie Towarzystwo Agronomiczne, Rada Naukowa 
Centrum Badań Energii Odnawialnej Uniwersytetu Warmińsko-
Mazurskiego w Olsztynie, Komitet Programowy Warmińsko-
Mazurskiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o. Realizował łącznie 15 
projektów badawczych, w tym 4 międzynarodowe. W 4 projektach 
był kierownikiem. Swoją przyszłość naukową wiąże z rozwojem 
biogospodarki. 
 

MS Consulting jest firmą consultingową dostarczającą usługi szkoleniowe i doradcze dla sektora energetycznego i sektorów 
około energetycznych. Naszymi klientami są wszystkie wielkie krajowe spółki energetyczne oraz setki średnich i małych 
podmiotów (m.in. spółki grupy TAURON, ENEA, ENERGA, PGE, PKN ORLEN, KGHM Polska Miedź, PKP Energetyka, Dalkia Polska, 
LOTOS, AZOTY, GAZ-SYSTEM, Investgas, IBM Polska, i wiele innych). 
Więcej szczegółów o naszej firmie,  w tym spis prelegentów i ekspertów, partnerów oraz największych klientów dostępny jest 
na stronie: www.msconsulting.net.pl  

PRAKTYCZNE SZKOLENIE 
Warszawa, 24.11.2016 

- mgr inż. Aleksandra Świerczewska - Ekspert ds. systemów 
wsparcia. Absolwentka Wydziału Kształtowania i Inżynierii 
Środowiska SGGW w Warszawie. Od początku pracy zawodowej 
związana z zagadnieniami dotyczącymi odnawialnych źródeł energii. 
Wieloletni pracownik URE, obecnie odpowiedzialna w Urzędzie za 
system wsparcia energii wytwarzanej w odnawialnych źródłach 
energii. 

Organizator MS Consulting serdecznie zaprasza Państwa do udziału w kompleksowym szkoleniu poświęconym 
nowelizacji Ustawy o odnawialnych źródłach energii wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do art. 61 i art. 119 
w kontekście wymagań odnośnie dokumentowania biomasy na cele energetyczne, rodzajów biomasy lokalnej i 
obowiązku spalania biomasy lokalnej - wpływ zmian na funkcjonowanie systemu wsparcia odnawialnych źródeł 
energii. 
  

Prowadzący przedstawią miedzy innymi wpływ zmian ustawy na „stary” system wsparcia - system świadectw 
pochodzenia, zwracając szczególną uwagę ̨na zagadnienia dotyczące: 
• Katalogu podmiotów uprawnionych do wystąpienia z wnioskiem o wydanie świadectwa pochodzenia, 
• Definicji instalacji odnawialnego źródła energii, 
• Definicji dedykowanej instalacji spalania wielopaliwowego, 
• Obowiązkowego udziału biomasy lokalnej, 
• Brzmienia oświadczenia składanego na podstawie art. 233 Kk, wraz z wnioskiem o wydanie świadectwa 

pochodzenia, 
• Delegacji zawartej w art. 61 ustawy – OZE (a więc  obowiązku minimalnego udziału biomasy lokalnej w łącznej 

masie biomasy), 
• Delegacji zawartej w art. 119 ustawy – OZE (a więc wymagań odnośnie dokumentowania biomasy w tym 

biomasy lokalnej oraz drewna energetycznego).  
 

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym harmonogramem na następnej stronie. 
 

O szkoleniu: 

- Mariusz Radziszewski - Departament Energii Odnawialnej 
Ministerstwa Energii.  
Od marca 2011 r. kieruje Wydziałem Odnawialnych Źródeł Energii w 
Departamencie Energii Odnawialnej Ministerstwa Energii.  
Absolwent Wydziału Prawa KUL. Specjalizuje się m.in. w:  
1) analizie technicznej, ekonomicznej i prawnej rozwoju i promocji 
poszczególnych technologii odnawialnych źródeł energii,  
2) kierunkach uproszczeń procedur lokalizacji oraz realizacji inwestycji 
odnawialnych źródeł energii,  
3) promowaniu rozwoju energetyki rozproszonej opartej o lokalne 
zasoby odnawialnych źródeł energii (klaster energii, spółdzielnia 
energetyczna).  

http://www.inzynieria.com/
http://www.cire.pl/
http://www.rynekelektryczny.pl/
http://www.energiamax.pl/
http://www.ioze.pl/


 
SZKOLENIE:  

Biomasa w świetle najnowszych przepisów prawnych w kontekście  
zmian do ustawy o OZE i rozporządzeń wykonawczych. 

 
9.30 - 10.00 Rejestracja i kawa powitalna 
 
10.00 - 10.30  Wprowadzenie w tematykę szkolenia. Biomasa – Świat, Europa i Polska  
 dr Marian Ślifierz, MS Consulting 
 
 
10.30 - 12.45 BLOK I: Ustawa o odnawialnych źródłach energii – najnowsze zmiany i dokumentowanie 
 biomasy: 

• Ustawa OZE – najważniejsze definicje:  
o „instalacja odnawialnego źródła energii”,  
o „biomasa lokalna”  
o „dedykowana instalacja spalania wielopaliwowego”,  
o „hybrydowa instalacja odnawialnego źródła energii”,  
o „drewno energetyczne”. 

• Ustawa OZE - najistotniejsze zmiany. 
• Obowiązek zakupu art. 42. 
• „Stary” i „nowy” mechanizm wsparcia w świetle zmian ustawy  - w tym okres wsparcia w 

„starym” i „nowym” systemie – zmiany. 
• Zmiany w systemie świadectw pochodzenia. 
• Procedura wydawania świadectw pochodzenia. 

o Nowe elementy wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia oraz ich znaczenia dla 
przebiegu postępowania administracyjnego. 

• Nowy wzór wniosku – nowe zasady. 
• Oświadczenie art. 233 KK – nowe zasady (drewno i biomasa tzw. „agro”). 
• „Nowe” obowiązki – biomasa lokalna, drewno energetyczne, biomasa „zanieczyszczona”. 
• „Nowe” obowiązki – biomasa lokalna, drewno energetyczne, biomasa „zanieczyszczona”. 
• Delegacje ustawowe art. 119 i art. 119a. 
• Najnowsze wytyczne związane z dokumentowaniem biomasy. 
• Świadectwa pochodzenia – przepisy intertemporalne. 

 mgr inż. Aleksandra Świerczewska - Ekspert ds. systemów wsparcia, wieloletni pracownik URE 
  
 
(11.30 - 11.45)  Przerwa kawowa w trakcie prelekcji.  
 
12.45 - 13.15  Panel dyskusyjny z udziałem ekspertów. 
 Prof. Mariusz Stolarski, mgr inż. Aleksandra Świerczewska, Mariusz Radziszewski , dr Marian 
 Ślifierz. 
 
 
13.15 - 14.15  Przerwa lunchowa. 
   
14.15 - 15.00 Blok III:  Polityka państwa w obszarze Biomasy- nowe obszary działań – polityka państwa w 
 obszarze Biomasy.  

• Rodzaje biomasy – aktualizacja systemu kwalifikacji. 
• Uproszczenie dokumentacji pochodzenia biomasy. 
• Kierunki pozyskania biomasy – nowy stan prawny. 
• Biomasa lokalna (ARGO) - gwarancje bezpieczeństwo technologicznego eksploatacji jednostek 

OZE. 
• Optymalizacje kosztowe pozyskania biomasy. 

 Mariusz Radziszewski - Departament Energii Odnawialnej Ministerstwa Energii.  
 
 Ciąg dalszy na następnej stronie. 
 

 MS Consulting  

 

Harmonogram: Biomasa w świetle nowych przepisów prawnych 24.11.2016 



Ciąg dalszy szkolenia: 
 
 
15.00 - 15.40 BLOK II: Biomasa AGRO w Polsce – zasady zrównoważonego pozyskania, rola biomasy lokalnej 
 w kontekście  najnowszych przepisów prawnych:  

• Potencjał biomasy AGRO w Polsce, biorąc pod uwagę:̨ 
o Potrzebę ̨zachowania zrównoważonego wykorzystania biomasy, 
o Wpływ na bezpieczeństwo żywnościowe, 
o Potrzebę ̨efektywnego wykorzystania lokalnie dostępnych zasobów biomasy. 

• Rodzaje biomasy AGRO: 
o Słoma, 
o Pozostałości poprodukcyjne, 
o Rośliny energetyczne (drewno) wierzba/ topola, 
o Rośliny energetyczne (półzdrewniałe) ślazowiec pensylwański, 
o Rośliny energetyczne (słoma) miskant olbrzymi. 

 prof. Mariusz Stolarski – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 
 
 
15.40 - 15.50 Przerwa kawowa. 
 
 
15.50 - 16.30 CD BLOK II: Biomasa AGRO w Polsce – zasady zrównoważonego pozyskania, rola biomasy 
 lokalnej w kontekście  najnowszych przepisów prawnych:  

Ciąg dalszy szkolenia: 
• Parametry biomasy AGRO oraz zmiany jej właściwości w czasie, wady i zalety. 
• Miejsca pozyskania i wytwarzania biomasy AGRO oraz związane z tym ryzyka w kontekście 

przepisów Ustawy o OZE. 
• Zrównoważone pozyskanie biomasy lokalnej – przykłady. 
• Zasady zrównoważonego pozyskania biomasy na cele energetyczne. 
• Przykłady efektywności energetycznej i środowiskowej pozyskiwania biomasy AGRO.

  
prof. Mariusz Stolarski – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 

 
 
16.30 - 16.40 Podsumowanie i zakończenie  szkolenia. 
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Harmonogram: Biomasa w świetle nowych przepisów prawnych 24.11.2016 



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:  Biomasa w świetle nowych przepisów prawnych 
                    24.11.2016, 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): 

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       . 

Patroni medialni: 

    Uwagi dodatkowe:   
 

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

Patroni: 

TAK, proszę przyjąć zgłoszenie na szkolenie: 

Biomasa w świetle nowych przepisów prawnych - 25.11.2016, Warszawa  

KOSZTY UDZIAŁU: 
 

 „Biomasa w świetle nowych przepisów” - 24.11.2016 
990 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu do 31.10.2016 r. –  CENA PROMOCYJNA 
1090 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu od 1.11 do 24.11.2016 r. 
 
Dodatkowy udział w warsztatach „Dokumentowanie zrównoważonej biomasy” - 25.11.2016 
+ 100 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu do 31.10.2016 r. –  CENA PROMOCYJNA 
+ 200 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu od 1.11 do 24.11.2016 r. 
  
 
 

Zniżki: 4% rabatu przy udziale 2 osób oraz 6% przy udziale od 3 osób z tej samej firmy 
 
 

http://www.inzynieria.com/
http://www.cire.pl/
http://www.rynekelektryczny.pl/
http://www.energiamax.pl/
http://www.ioze.pl/
http://cire.pl/

