
SZKOLENIE „NOWELIZACJA USTAWY OZE” 

9:30 – 10:10 – Projekt nowelizacji Ustawy OZE
- Podsumowanie aktualnego zaawansowania prac nad regulacją oraz omówienie 
kluczowych punktów najnowszego projektu nowelizacji Ustawy OZE, w tym: pakiet 
prosumencki, spółdzielnie energetyczne, zmiany w systemie wsparcia FiT/FiP; 
dopuszczalność modyfikacji treści oferty; zmiany zasad rozliczania salda sprzedaży 
energii elektrycznej;
- Omówienie wielkości brzegowych aukcji zaplanowanych w 2019 r. zgodnie z przepisami 
przejściowymi nowelizacji Ustawy OZE
 
10:10 – 10:40 - Ogólny zarys Ustawy OZE w aktualnym brzmieniu. W tym omówienie 
definicji kluczowych pojęć
- Ogólny zarys aktualnej struktury Ustawy OZE
- Omówienie definicji kluczowych pojęć, w szczególności: pojęcie instalacji OZE, 
prosumenta, mikroinstalacja, magazyn energii, modernizacja, biomasa, biogaz
 
10:40  - 11:00 Przerwa na kawę
 
11:00 –11:30 – Dopuszczalny poziom pomocy publicznej
- Aktualny zakres środków pomocowych branych pod uwagę w ramach kalkulacji łącznej 
kwoty pomocy publicznej uzyskanej dla danej instalacji OZE;
- Relacja (wpływ) uzyskanej pomocy publicznej do ceny sprzedaży energii elektrycznej 
oferowanej w ramach aukcji OZE
 
11:30 – 12:00 – System świadectw pochodzenia
- Podsumowanie kluczowych zagadnień funkcjonowania systemu świadectw pochodzenia

12:00 – 13:00 – System aukcyjny – część I
- struktura koszyków aukcyjnych
- sprzedaż energii elektrycznej przez instalacji OZE przed zamknięciem aukcji (art. 72a 
Ustawy OZE)
- podstawowe zasady etapy przeprowadzenia aukcji
- terminy realizacji instalacji OZE oraz kwestia przystąpienia do systemu wsparcia
- przesłanek wydania zaświadczeń o dopuszczeniu do aukcji
- zasady dopuszczania do systemu wsparcia instalacji zmodernizowanych
- podstawowe zasady rozliczania salda sprzedaży energii elektrycznej przez zwycięzców 
aukcji
 
13:00 – 13:50 – Lunch
 
 13:50 – 14:20 – System aukcyjny – część II
- struktura koszyków aukcyjnych
- sprzedaż energii elektrycznej przez instalacji OZE przed zamknięciem aukcji (art. 72a 
Ustawy OZE)
- podstawowe zasady etapy przeprowadzenia aukcji
- terminy realizacji instalacji OZE oraz kwestia przystąpienia do systemu wsparcia
- przesłanek wydania zaświadczeń o dopuszczeniu do aukcji
- zasady dopuszczania do systemu wsparcia instalacji zmodernizowanych
- podstawowe zasady rozliczania salda sprzedaży energii elektrycznej przez zwycięzców 
aukcji



 
14:20 – 14:50 – System wsparcia FiT/FiP
- Warunki formalne skorzystania z tego rodzaju wparcia
- Kategorie instalacji objętych systemem FIT/FIP
- Stała cena zakupu energii elektrycznej w ramach systemów FIT/FIP

14:40 – 15:10 – Zarys uwarunkowań regulacyjnych PPA
- Ogólne uwarunkowania prawne zawierania umów sprzedaży energii elektrycznej przez 
OZE
 
15:10 – 15:40 – Ustawa o inwestycjach w farmy wiatrowe
· Omówienie kluczowych kwestii zawartych w regulacji 


