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PROGRAM - DZIEŃ I
09:00 Rejestracja Uczestników; Poranna kawa
09:30 	Inwestycje w efektywność energetyczną jako
źródło dodatkowych przychodów – białe certyfikaty
• Rodzaje białych certyfikatów i terminy ich
wykorzystania
• Procedura uzyskania i umarzania białych certyfikatów
– termin złożenia wniosku
• Terminy umorzenia a terminy wnoszenia opłaty
zastępczej

PROGRAM - DZIEŃ II
09:00

09:30 	Aspekt finasowy w kontekście świadectw efektywności
energetycznej
• Nowa alternetywa dla białych certyfikatów
– rozliczenie fizyczne art. 15 ustawy o efektywności
dla przemysłu energochłonnego
• Obowiązki w razie konieczności wykazania możliwości
ponadlimitowego rozliczenia opłaty zastępczej
• Możliwość rozliczenia się własnymi inwestycjami
w ramach białego certyfikatu
• Zasady wymierzania kar pieniężnych

Jakub Sasin, Prawnik, Departament Energetyki i Projektów,
CMS Polska

11:00

Przerwa kawowa

Wojciech Andrzejewski, Radca prawny, Wspólnik, Kancelaria
Prawna Piszcz i Wspólnicy

11:30	
Identyfikacja potencjału i wyliczanie korzyści
na potrzeby świadectw efektywności energetycznej
• Zbadanie potencjału poprawy efektywności
energetycznej dla modernizacji infrastruktury
przesyłowej
• Metody obliczania oszczędności energii na potrzeby
planowanych modernizacji poprawy efektywności
• Kategoryzacja działań efektywnościowych
w przedsiębiorstwach – szacowanie wpływu
na odbiorców końcowych

Monika Bogdał, Radca prawny, Kancelaria Prawna Piszcz
i Wspólnicy

11:00

• Szczegółowy zakres i sposoby przeprowadzania audytu
efektywności energetycznej – na potrzeby audytu
przedsięwzięcia
• Współczynnik sprawności procesów przetworzenia
energii pierwotnej w energię finalną – metodologia
przeliczania energii wraz z przykładami
• Wypełnienie przykładowego wniosku dla modernizacji
układów pompowych, wentylatorowych, oświetlenia
i termomodernizacji
• Korygowanie danych zawartych w złożonym wniosku
świadectwa efektywności energetycznej po złożeniu
wniosku - możliwe warianty oraz konsekwencje
projektowe

Przerwa na lunch

14:00	
Obliczanie pomocy publicznej na potrzeby wniosku
efektywności energetycznej
• Najczęściej popełniane błędy oraz warianty
postępowania przy obliczaniu pomocy publicznej
na potrzeby wniosku o białe certyfikaty – warsztat
ćwiczeniowy
• Pomoc inwestycyjna i operacyjna w konteście
obliczeń pomocy publicznej przy składaniu wniosku
o certyfikat EE,
Arnold Rabiega, Prezes Krajowego Instytutu Energetyki
Rozproszonej

15:30 Zakończenie I dnia warsztatów

Przerwa kawowa

11:30 	Zakres przeprowadzania audytu przedsięwzięcia
na potrzeby białego certyfikatu

Mariusz Przybylik, Partner, A.T. Kearney

13:00

Rejestracja uczestników i poranna kawa

Dr inż. Grzegorz Nowak, Główny Specjalista ds. Efektywności
energetycznej, Exergon Sp. z o.o.

13:00

Przerwa na lunch

14:00 	Zasady obrotu białymi certyfikatami na Towarowej
Giełdzie Energii
• Obowiązki podmiotów wchodzących i obracających
białymi świadectwami na TGE
• Rodzaje transakcji i koszty z tym związane
• Potencjalne zmiany na rynku obrotu białymi
świadectwami
Damian Wojnowski, LL.M., Dyrektor Działu Prawa
Energetycznego, Kancelaria Prawna Sadkowski i Wspólnicy

15:30 	Zakończenie warsztatów; Wręczenie certyfikatów
Uczestnikom
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dlaczego warto wziąć udział w warsztacie

Wykorzystanie potencjału wykorzystania efektywności energetycznej ma coraz większe znaczenia dla wszystkich podmiotów
energochłonnych. Wytwórcy energii elektrycznej mają w swoich planach rozwojowych ciągłą poprawę efektywności energetycznej swoich procesów. Poprawa tej efektywności ma przełożenie na ciągłą oszczędność w procesie produkcyjnym. Podmioty wykorzystujące duże ilości energii elektrycznej tj. podmioty energochłonne pracują nad poprawą sprawności własnych
maszyn produkcyjnych w celu oszczędności na rachunkach za energię elektryczną. Doskonałym sposobem na dopełnienie
wszystkich założeń jest rozwoju jest skorzystanie z możliwości pozyskania białych certyfikatów zamiast wykorzystywania
możliwość opłacania opłaty zastępczej w ramach dopełnienia obowiązku wynikających z ustawy o efektywnosci energetycznej. Na warsztacie poznasz wszystkie zagadnienia związane z pozyskaniem białych certyfikatów pod kątem strategicznym,
technicznym, prawnym i finansowym.

grupa docelowa

Na warsztat zapraszamy specjalistów zajmujących się efektywnością energetyczną, inżynierów z działów technicznych,
specjalistów i kierowników z podmiotów z branży OZE, specjalistów odpowiedzialnych za obrót certyfikatami oraz finansami w tym zakresie, z działów zarządzanie energią i majątkiem
operacyjnym, kierowników projektów, remontów, planowania
i rozwoju, utrzymanie sieci, pomiaru energii, eksploatacji sieci
i rozwoju. Kierowników i specjalistów w ramach podmiotów
planujących inwestycję w białe certyfikatów tym samym planujące inwestycje w poprawę efektywności energetycznej
– w szczególności zapraszamy producentów i dystrybutorów
energii elektrycznej, ciepła i gazu.

organizator

MMC Polska jest niezależnym organizatorem spotkań
biznesowych w Polsce. Spółka organizuje szkolenia, warsztaty oraz konferencje dedykowane specjalistom, kadrze
menadżerskiej oraz zarządom wiodących firm w Polsce.
Szkolenia i warsztaty prowadzone są przez znanych praktyków,
ekspertów posiadających wieloletnie doświadczenie w swojej
branży. Konferencje mają charakter międzynarodowy, skupiają pełną reprezentację rynku, zarówno firm, jak i administracji
centralnej i regulatora. MMC Polska organizuje również szkolenia zamknięte w pełni dopasowane do potrzeb klientów.
Efektem organizowanych wydarzeń jest podniesienie kwalifikacji pracowników, zdobycie wiedzy praktycznej oraz zwiększenie przewagi konkurencyjnej. Współpracujemy m.in. z:
Orange, T-Mobile, Play, Polkomtel, PKN ORLEN S.A, PGNiG,
Tauron Polska Energia, Hawe SA, Emitel, KPMG, PwC, E&Y,
Deloitte, UKE, URE, KNF, PKO BP, PEKAO SA, PZU, NBP, Asseco
Poland, Intel, Comarch. W skład Grupy MMC Polska wchodzi:
MM Conferences S.A., MMC Academy, MMC Szkolenia, MMC
Events oraz MMC Design.

kontakt do producenta

Łucja Rzeźnik
Kierownik Projektu
Dział Produkcji
T: +48 22 379 29 73
E-mail: l.rzeznik@mmcpolska.pl

adres warsztatu

Hotel Westin
al. Jana Pawła II 21
00-854 Warszawa
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PRELEGENCI
Wojciech Andrzejewski

Radca prawny, Wspólnik, Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy
W Kancelarii kieruje zespołem specjalizującym się w doradztwie w zakresie szeroko rozumianego prawa energetycznego oraz regulacji
prawnych dotyczących procesu inwestycyjnego. Wspiera Klientów w negocjacjach kluczowych kontraktów zakupowych (energii
elektrycznej i gazu, w tym bazujących na standardzie EFET), w zarządzaniu ryzykiem regulacyjnym (compliance), a także w przygotowaniu
propozycji legislacyjnych w obszarze regulacji dotyczących sektora energetycznego.
Reprezentuje Klientów w postępowaniach prowadzonych przed Prezesem URE oraz przed sądami (m.in. w sprawach koncesyjnych, taryfowych, zwolnień
z zasady TPA oraz w sprawach wymierzenia kar). Doradza przedsiębiorstwom energetycznym oraz odbiorcom energochłonnym w zakresie ich bieżącej
działalności w obszarze regulowanym prawem energetycznym.

Monika Bogdał

Radca prawny, Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy
Radca prawny. Od ponad 7 lat zajmuje się doradztwem biznesowym, od 2013 r. jako prawnik. W Kancelarii pracuje w zespole prawa
energetycznego. Obsługuje spółki obrotu oraz dystrybutorów energii elektrycznej, ciepła i gazu w ich bieżącej działalności. Przygotowuje
i opiniuje kontrakty energetyczne. Doradza w kwestiach związanych z instalacjami OZE oraz efektywnością energetyczną, w tym także
podmiotom z sektora publicznego.
Wspiera Klientów w sprawach związanych z szeroko rozumianymi procesami produkcyjnymi, w tym ochroną środowiska (m.in. gospodarowaniem odpadami, kwalifikacją pozostałości procesów produkcyjnych, emisją substancji do środowiska) oraz wprowadzaniem wyrobów do obrotu (m.in. obowiązków
na gruncie REACH, CLP i CPR). Opiniuje kwestie ulg i zwolnień podatkowych dla przemysłu energochłonnego. Reprezentuje Klientów przed organami
nadzoru rynku, Prezesem URE, UOKiK oraz sądami.

Dr inż. Grzegorz Nowak

Główny specjalista ds. efektywności energetycznej, Exergon
Absolwent Wydziały Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
Od ponad 7 zajmuje się usługami z zakresu technologii energetycznych, efektywności energetycznej oraz modelowania symulacyjnego.
Posiada szerokie doświadczenie w pracach wykonywanych zarówno na rzecz odbiorców instytucjonalnych, jak i przemysłowych. Brał
udział w krajowych jak i europejskich projektach badawczych. Łącząc wysokie kwalifikacje branżowe w połączeniu z realnym podejściem
ekonomicznym, doradza klientom we wdrażaniu optymalnych rozwiązań, będących podstawą osiągania przewagi konkurencyjnej.
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PRELEGENCI
Mariusz Przybylik
Partner, A.T. Kearney

Mariusz swoje doświadczenie w doradztwie zdobył pracując w projektach w Polsce jak również w innych krajach w Europie i w Azji.
Specjalizuje się w doradztwie dla firm z sektora energetycznego, chemicznego i górnictwa. Mariusz prowadził wiele projektów w zakresie
definiowania strategii korporacyjnych, strategii obszarów biznesowych i strategii funkcjonalnych dla największych firm w Polsce.
Jego atutem jest doskonała znajomość międzynarodowych rynków oraz metodyk w zakresie budowania strategii i transformacji.
Opublikował wiele artykułów o restrukturyzacji polskiego rynku energii elektrycznej jak również związanych z problematyką handlu
uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych i międzynarodowego handlu energią elektryczną. Posługuje się językiem angielskim, niemieckim
i francuskim. Mariusz posiada tytuł magistra inżyniera zdobyty na Politechnice Wrocławskiej oraz tytuł MBA zdobyty na INSEADzie w Fontainebleau.
Mariusz realizował również programy edukacyjne na Oxfordzie i London Business School.

Arnold Rabiega

Prezes, Krajowy Instytut Energetyki Rozproszonej
Absolwent wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizuje się w zakresie regulacji sektora energetycznego.
Współpracował z Ministerstwem Energii oraz Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy pracach nad aktualnie obowiązującą
ustawą o OZE. Współzałożyciel i prezes pierwszej polskiej spółdzielni energetycznej Nasza Energia, prezes zarządu KIER. Jeden
z inicjatorów rozwoju klastrów energii oraz współautor przygotowanej na zlecenie Ministerstwa Energii ekspertyzy dotyczącej koncepcji
funkcjonowania klastrów energii w Polsce.

Jakub Sasin

Prawnik, Departament Energetyki i Projektów, CMS Polska
Jakub Sasin jest aplikantem adwokackim i prawnikiem w Departamencie Energetyki i Projektów w CMS.
Posiada doświadczenie w zakresie bieżącej obsługi projektów z obszaru energetyki odnawialnej. Uczestniczył w wielu badaniach
prawnych (due diligence) spółek rozwijających projekty instalacji odnawialnych źródeł energii na różnym etapie zaawansowania, a także
wspierał klientów na etapie rozwoju projektów farm wiatrowych. Doradzał także przy planowaniu i rozwijaniu projektów z zakresu
energetyki konwencjonalnej, w szczególności w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego, kwestiach związanych
z uzyskiwaniem pozwoleń oraz bieżącym realizowaniem umów. Jakub Sasin posiada także doświadczenie w zagadnieniach regulacyjnych, m.in. wspierał
zespół podczas postępowań toczących się pomiędzy przedsiębiorstwami z sektora energetycznego a Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, jak również
na etapie kwestionowania przez przedsiębiorców rozstrzygnięć przed sądami powszechnymi.

Damian Wojnowski

LL.M., Dyrektor Działu Prawa Energetycznego, Kancelaria Prawna Sadkowski i Wspólnicy
Specjalizuje się w doradztwie na rzecz podmiotów z sektorów: elektroenergetyki konwencjonalnej, gazownictwa, paliw płynnych,
ciepłownictwa oraz odnawialnych źródeł energii. Ponadto, posiada doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów z sektora TMT.
Damian Wojnowski swoje doświadczenie zawodowe zaczynał od pracy w jednej z międzynarodowych kancelarii prawnych, gdzie
w ramach działu prawa korporacyjnego doradzał przy transakcjach M&A. Następnie, jako in house, doradzał spółkom publicznym,
działającym na rynku telekomunikacyjnym oraz rynku nowych technologii. Kolejnym etapem było objęcie funkcji Głównego Prawnika
u jednego z liderów na rynku TPA spółek obrotu energią elektryczną, a następnie – już jako Dyrektor Działu Prawnego – odpowiadał za zarządzanie
zespołem prawnym odpowiedzialnym za kompleksową obsługę prawną przedsiębiorstw działających m.in. w sektorze obrotu energią elektryczną,
paliwem gazowym oraz odnawialnych źródeł energią. W ramach swojej praktyki Damian Wojnowski reprezentował swoich klientów w postępowaniach
przed Prezesem URE, Prezesem UKE, Prezesem UOKiK oraz KNF. Jako członek Rady Nadzorczej pełni on także funkcje nadzorcze w spółkach z branży
energetycznej, telekomunikacyjnej oraz nowych technologii.
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