
Program szkolenia: 

Efektywność energetyczna – zmiany legislacyjne, białe certyfikaty, obowiązek realizowania 

przedsięwzięć lub umarzania świadectw i audyty energetyczne. 

Katowice 2.10.2019, Warszawa 9.10.2019 

 

Prelegent: Paweł Płachecki, ekspert niezależny 

Godz. 09:30-11:15 

1. Białe certyfikaty – świadectwa efektywności energetycznej jako podstawowe narzędzia 

służące wsparciu efektywności energetycznej 

 Podstawowe definicje i charakterystyka systemu opartego na certyfikacji; 

 Kryteria umożliwiające partycypowanie w systemie wsparcia; 

 Granica maksymalnego wsparcia pomocą publiczną, uprawnienia kontrolne Prezesa URE i 

możliwość odmowy wydania certyfikatu; 

 Procedura pozyskania świadectwa efektywności energetycznej; 

 Zawiadomienie o zakończeniu przedsięwzięcia i pozyskanie praw majątkowych; 

 Elementy na które należy zwrócić uwagę ubiegając się o świadectwo efektywności 

energetycznej oraz rozliczając obowiązek. 

2. Czerwcowa nowelizacja ustawy – prawa majątkowe wynikające z białych certyfikatów 

 Trzy rodzaje świadectw efektywności energetycznej/praw majątkowych – ich 

terminowość i możliwości wykorzystania za określone lata realizacji obowiązku; 

 Handel prawami majątkowymi i ich umarzanie; 

 Rynek praw majątkowych – aktualna sytuacja. 

3. Nadchodząca nowelizacja ustawy na jako skutek zmian w Dyrektywie EED   

 Wsparcie efektywności energetycznej po 2020 roku; 

 Zakres nowelizacji i terminy wprowadzenia przepisów w porządku krajowym, 

 Regulacje wymagające zmian. 

Godz. 11:15-11:30 Przerwa kawowa 

Godz. 11:30-13:15 

4. Obowiązki podmiotów zobowiązanych (sprzedawców energii elektrycznej, ciepła, gazu 

ziemnego, odbiorców, domów maklerskich) 

 Zarys obowiązku wynikającego z nowej ustawy o efektywności energetycznej; 

 Zasady kalkulacji wysokości obowiązku, ulgi i zwolnienia z jego realizacji, okresy 

rozliczeniowe obejmujące rok, dwa lub trzy lata; 

 System z ograniczeniem opłaty zastępczej, współpraca przedsiębiorcy z NFOŚiGW, jak wg 

obowiązujących regulacji (od 2019 roku) skutecznie uiścić opłatę zastępczą; 

 Realizacja przedsięwzięć u odbiorcy końcowego jako sposób realizacji obowiązku – 

korzyści dla uczestników rynku; 

 Odbiorca energochłonny, jego uprawnienia i korzyści jako realizującego przedsięwzięcia 

służące poprawie efektywności energetycznej. 

Godz. 13:15-14:00 Lunch 

Godz. 14:00-15:30 

5. Rodzaje i wykaz przedsięwzięć uprawnionych do pozyskania wsparcia – obwieszczenie 

Ministra Energii 

6. Audyt efektywności energetycznej – podstawowe narzędzie do potwierdzania oszczędności 

energii 

 Składowe audytu, minimalny wymagany obowiązującymi przepisami zakres informacji 

przedstawiony w audycie; 

 Weryfikacja audytów efektywności energetycznej i uzyskanych oszczędności energii; 



7. Audyt energetyczny przedsiębiorstwa czy System Zarządzania Energią 

 Podmioty zobligowane do wypełnienia obowiązku, zasady realizacji, podmioty 

uprawnione do prowadzenia audytu – aspekt niezależności, zakres opracowania; 

 System Zarządzania Energią na przykładzie PN-EN ISO 50001. 

8. Sankcje określone w ustawie o efektywności energetycznej. 

Godz. 15:30-16:00 

9. Sesja pytań i odpowiedzi. 


