
Program szkolenia: 

 

Obowiązki przedsiębiorstw oraz systemy wsparcia - OZE, CHP i efektywność energetyczna 

Szkolenie Online  3.06.2020 
 

Godz. 09:30-11:00 

 

1. OZE – wsparcie systemowe  
a. Krąg podmiotów uprawnionych – kto może wziąć udział w aukcji 
b. Procedura prekwalifikacyjna 
c. Oferta sprzedaży energii elektrycznej 
d. Sposób przeprowadzania aukcji OZE 

i. harmonogram przeprowadzania aukcji OZE 
ii. podział na koszyki (do 1 MW i powyżej 1 MW) 

iii. Internetowa Platforma Aukcyjna 
iv. Rozstrzygnięcie aukcji – kryteria konkurencyjności 

e. Istota wsparcia 
i. Obowiązek zakupu energii elektrycznej przez sprzedawcę zobowiązanego (< 

500 kW) 
ii. Prawo do pokrycia ujemnego salda (≥ 500 kW) 

f. Okres wsparcia 
g. Terminy na rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej w ramach systemu aukcyjnego 
h. Obowiązki wytwórcy, którego oferta wygrała aukcję 

i. Wspólne obowiązki dla wszystkich instalacji 
ii. Obowiązki dla instalacji ≥ 500 kW 

iii. Obowiązki dla instalacji < 500 kW 
i. Sankcje 

 

Godz. 11:00-11:10 Przerwa  

2. Najnowsze kierunki zmian i tendencje rynkowe 
a. Przesunięcie terminu pierwszej sprzedaży energii elektrycznej z uwagi na opóźnienia 

realizacji inwestycji spowodowane stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem 
epidemii (Tarcza Antykryzysowa); 

b. Umowa Corporate PPA a  wsparcie aukcyjne; 
c. Wirtualne PPA i możliwość łączenia dodatkowych źródeł przychodów; 
d. Warianty inwestycji, modele współpracy. OZE jako usługa. 

 

 

Godz. 12:10-12:20 Przerwa 

3. Wsparcie energetyki rozproszonej 
a. Krąg podmiotów uprawnionych do wsparcia w ramach systemu FIT (feed-in tarrif) 
b. Krąg podmiotów uprawnionych do wsparcia w ramach systemu FIP (feed-in 

premium) 
c. Deklaracja o zamiarze sprzedaży niewykorzystanej energii elektrycznej po stałej cenie 

i. problematyka „ważności” dokumentów 
ii. zaświadczenie o możliwości sprzedaży niewykorzystanej energii elektrycznej 

iii. opłata rezerwacyjna 
iv. stała cena zakupu 
v. pomoc inwestycyjna 



vi. modyfikacja deklaracji 
d. Istota wsparcia 

i. Sprzedaż niewykorzystanej energii elektrycznej po stałej cenie zakupu na 
rzecz sprzedawcy zobowiązanego (FIT) 

ii. Prawo do pokrycia ujemnego salda (FIP) 
e. Okres wsparcia 
f. Termin na rozpoczęcie wytwarzania energii elektrycznej (instalacje planowane) 
g. Termin na rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej (instalacje uruchomione i 

wytwarzające) 
h. Przesunięcie terminu rozpoczęcia sprzedaży albo wytwarzania energii elektrycznej z 

uwagi na opóźnienia realizacji inwestycji spowodowane stanem zagrożenia 
epidemicznego lub stanem epidemii (Tarcza Antykryzysowa) 

i. Obowiązki wytwórców, którzy uzyskali zaświadczenie o możliwości sprzedaży 
niewykorzystanej energii elektrycznej 

i. Prowadzenie dokumentacji w ujęciu dobowym dotyczącej ilości energii 
elektrycznej objętej ofertą (FIP) 

j. Sankcje 
 

4. „Stary” system wsparcia – świadectwa pochodzenia 
a. Istota obowiązku 

i. Uzyskanie świadectw pochodzenia (tzw. zielone certyfikaty) lub świadectw 
pochodzenia biogazu rolniczego (tzw. błękitne certyfikaty) 

ii. Przedstawienie do umorzenia Prezesowi URE świadectw pochodzenia lub 
świadectw pochodzenia biogazu rolniczego 

b. Podmioty obowiązane 
c. Wielkość obowiązku – sposób liczenia 
d. Terminy na wykonanie obowiązków 
e. Ulgi dla energochłonnych 

i. Powtarzalność listy sektorow; 
ii. Praktyczne problemy z zastosowaniem przepisów w niekorych konkretnych 

przypadkach; 
f. Obowiązki informacyjne 

i. Ogóle obowiązki informacyjne odbiorców przemysłowych 
ii. Dodatkowe obowiązki informacyjne odbiorców przemysłowych, których 

wartość współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej wyniosła 
nie mniej niż 3% 

g. Sankcje 

 

Godz. 13:30-13:45 Przerwa 

1.  Zarys obowiązku wynikającego z ustawy o efektywności energetycznej  

·         Przedmiot obowiązku, podmioty zobowiązane, 

·         Zasady kalkulowania wysokość obowiązku, okresy rozliczeniowe i wyłączenia, 

2.       Białe certyfikaty – pozyskiwanie i obrót prawami majątkowymi na TGE 

 

Godz. 14:40-14:50 Przerwa 

3. Zmiany w ustawie o efektywności energetycznej jako skutek zmian w Dyrektywie EED   

·         Wsparcie efektywności energetycznej po 2020 roku; 



·         Zakres nowelizacji i terminy wprowadzenia przepisów w porządku krajowym, 

Godz. 15:45-16:00 – Sesja pytań i odpowiedzi Konsultacje indywidualne i zakończenie szkolenia 

 


