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Tytuł szkolenia : Rekompensaty dla sektorów i podsektorów energochłonnych – pewność 

prawna, maksymalizacja kwoty rekompensat i kwestie proceduralne 

Ustawa o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych jest obecnie 

przedmiotem rządowej procedury legislacyjnej. Pomimo, że regulacja ta ma status projektu, a 

wypłata przewidzianych w niej rekompensat pieniężnych nastąpi po wydaniu przez Komisję 

Europejską decyzji w przedmiocie zgodności systemu z rynkiem wewnętrznym, potencjalnym 

beneficjentom zaleca się wstępne przygotowanie do udziału w procedurze wnioskowej, gdyż: 

 na złożenie skomplikowanego wniosku o udzielenie rekompensat beneficjenci będą mieli 

2 miesiące od wejścia w życie ustawy; 

 termin ten biegnie niezależnie od postępowania przed Komisją Europejską (a jak pokazuje 

doświadczenie innych państw, postępowania w podobnych sprawach trwały 

maksymalnie 2 miesiące); 

 z uwagi na priorytetowy charakter regulacji należy spodziewać się sprawnego przebiegu 

procesu legislacyjnego; 

 jakość przekazywanych danych zadecyduje nie tylko o uzyskaniu rekompensat objętych 

danym wnioskiem, ale także rekompensat do uzyskania w kolejnych latach. 

Zapraszamy Państwa do udziału w warsztatach, które poprowadzi Mec. Grzegorz Pizoń, Counsel w 

kancelarii prawnej SSW Pragmatic Solutions, specjalizujący się w prawie energetycznym, prawie 

ochrony środowiska (w tym – zagadnieniach związanych z systemem handlu uprawnieniami do 

emisji) oraz prawie pomocy publicznej. Nasz prelegent w trakcie swojej wieloletniej praktyki miał 

okazję wspierać odbiorców przemysłowych zarówno w ramach projektów stricte prawnych, jak i 

projektów z zakresu rzecznictwa interesów oraz doradztwa związanego z tworzeniem określonych 

rozwiązań prawnych. 

PROGRAM SZKOLENIA 

Godz. 9:30 – Rozpoczęcie rejestracji 

Godz. 10:00 

1. Rekompensaty dla sektorów i podsektorów energochłonnych – kluczowe rozwiązania 

prawne 

a. Pośrednie koszty uprawnień do emisji – co podlega rekompensatom pieniężnym; 

b. Specyficzna definicja sektorów i podsektorów energochłonnych – PKD, a 

prowadzenie instalacji; 

c. Prowadzenie instalacji w określonym sektorze lub podsektorze, a instalacje 

towarzyszące i półprodukty; 

d. Fakultatywne systemy zarządzania środowiskiem i energią jako warunek kwalifikacji 

podmiotowej; 

e. System rekompensat w pigułce – najważniejsze elementy. 

 

2. Metodologia wyliczania wysokości rekompensat 

a. Zastosowanie wskaźników efektywności zużycia energii elektrycznej oraz wskaźnika 

rezerwowego; 

b. Zmiany w instalacjach i ich wpływ na wysokość rekompensat; 
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c. Referencyjna produkcja i referencyjne zużycie energii elektrycznej – objaśnienie 

koncepcji; 

d. Wpływ struktury wiekowej instalacji na przyjętą metodologię kalkulacji wysokości 

rekompensat; 

e. Zróżnicowana struktura zaopatrzenia w energię elektryczną a wysokość 

rekompensat; 

f. Studia przypadku: 

i. CASE STUDY (A) - Energia elektryczna wytwarzana w źródle wielopaliwowym; 

ii. CASE STUDY (B) Znacząca ilość instalacji wytwarzających półprodukty na 

potrzeby wytwarzania produktu sektorowego; 

iii. CASE STUDY (C) –  Wielość instalacji o zróżnicowanej strukturze wiekowej. 

Godz. 11:30 – 11:45  – Przerwa kawowa 

 

3. Aspekty publicznoprawne – rekompensaty jako pomoc publiczna. Kwestie budżetowe i 

instytucjonalne 

a. Rekompensaty jako pomoc publiczna 

i. Zwięzły przegląd systemów rekompensat wdrożonych w innych państwach 

europejskich; 

ii. Prawdopodobny przebieg postępowania przed Komisją Europejską – 

podstawy do oczekiwania szybkiego pozytywnego rozstrzygnięcia; 

iii. Kumulacja pomocy państwa – zasady łączenia pomocy w postaci 

rekompensat z innymi jej formami; 

iv. Przypadek zwrotu pomocy państwa; 

b. Kwestie budżetowe. Ryzyko proporcjonalnego zmniejszenia wypłacanych kwot; 

c. Zagadnienia systemowe – zaangażowane instytucje i zakres ich kompetencji; 

d. Wpływ upływu terminu obowiązywania Wytycznych Komisji dot. pomocy państwa w 

kontekście systemu EU ETS na możliwość udzielania rekompensat. Prawdopodobny 

zakres przeglądu postanowień Wytycznych; 

e. Prognozy wysokości rekompensat w kolejnych latach i ich prawno – ekonomiczne 

determinanty. 

Godz. 13:15 - 14:00- Obiad 

 

4. Przebieg postępowania przed Prezesem URE – konstrukcja wniosku, opis metodologii i 

pułapki proceduralne 

a. Konstrukcja wniosku o udzielenie rekompensat; 

b. Zakres badania poprawności metodologicznej przez weryfikatora – podstawy 

wydania pozytywnej opinii;  

c. Zakres i sposób gromadzenia dokumentacji stanowiącej podstawę do określania 

danych dotyczących instalacji we wniosku o udzielenie rekompensat; 

d. Przebieg procedury przed Prezesem URE – ryzyka, pułapki i zalecane metody 

komunikacji i współpracy z organem; 

e. Pułapki proceduralne; 

f. Obowiązki beneficjenta systemu rekompensat; 

g. Ryzyka prawne i powiązane z nimi dolegliwości. 

Godz. 15:00- 15:30 – Sesja pytań, konsultacje ndywidualne i zakończenie szkolenie 


