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Dlaczego warto wziąć udział w konferencji:
9 sierpnia br. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii. Ustawa 
ta wprowadza wiele istotnych zmian m. in w zakresie przeprowadzania aukcji OZE czy obrotu 
gwarancjami pochodzenia. Poszerza ona definicję prosumenta oraz dostosowuje obecne prze-
pisy do zmian na rynku energii. Reguluje także kwestie związane z okresem obowiązywania 
umów przyłączeniowych, a także umożliwia i określa warunki na jakich przeprowadzone zosta-
ną tegoroczne aukcje.
Na naszym wydarzeniu omówione zostaną najnowsze zmiany związane z nowelizacją ustawy, 
różnice w dotychczasowych regulacjach i związane z tym problemy interpretacyjne. Omówio-
na zostanie kwestia tegorocznych aukcji zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej. Nasi 
eksperci opowiedzą o mechanizmach wsparcia dla wybranych instalacji OZE, a także wyjaśnią 
jak w kontekście zmian ujętych w nowelizacji wyglądać ma wzmacnianie mechanizmu gwa-
rancji pochodzenia. Poruszony zostanie również temat korporacyjnych umów PPA w związku z 
czym postaramy się odpowiedzieć na pytanie czy stanowią one realną alternatywę dla systemu 
aukcyjnego. 

Główne zagadnienia:
• Nowelizacja ustawy OZE - najnowsze zmiany, różnice w dotychczasowych regulacjach, pro-

blemy interpretacyjne
• Omówienie zmian w systemie aukcyjnym wynikających z nowelizacji ustawy
• Praktyka związana z procesem aukcyjnym 
• Korporacyjne umowy PPA
• Mechanizmy wsparcia dla wybranych instalacji OZE

Prelegenci:
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DZIEŃ I

09:00 Rejestracja Uczestników; poranna kawa  

09:30  Nowelizacja ustawy OZE - najnowsze zmiany, 
różnice w dotychczasowych regulacjach, 
problemy interpretacyjne
Konrad Kosicki, adwokat i counsel, Kancelaria Gide

• Zmiany dotyczące umów przyłączeniowych dla 
istniejących projektów OZE

•  Określenie maksymalnej ilości i wartości energii 
elektrycznej oraz ustalenie nowych cen referencyjnych

•  Nowy model rozliczeń – w jaki sposób funkcjonuje system 
rozliczeń po nowelizacji Ustawy o OZE 

•  Pakiet prosumencki - założenia i ich wpływ na rozwój OZE

•  Co dalej z jednostkową opłatą zastępczą?

11:00 Przerwa kawowa

11:30  Omówienie zmian w systemie aukcyjnym 
wynikających z nowelizacji ustawy
Tomasz Siek, niezależny ekspert

•  Zasady uczestnictwa w aukcji i uczestnicy aukcji 
•  Kto może przystąpić do aukcji i w jaki sposób to zrobić 
•  Przygotowanie dokumentacji dopuszczającej do 

uczestnictwa w aukcji
•  System aukcyjny a zmiany w przyłączeniach OZE do sieci
•  Przedłużenie terminów obowiązywania systemu 

wsparcia
•  Obowiązek przedłużenia przez OSD umów 

przyłączeniowych
•  Ceny referencyjne i koszyki technologiczne

13:00 Przerwa na lunch

13:45 Praktyka związana z procesem aukcyjnym
Tomasz Siek, niezależny ekspert

•  Jak przygotować się do aukcji - przygotowanie projektu 
i oferty aukcyjnej oraz proces złożenie oferty 

•  Mechanizm systemu aukcyjnego i strategie aukcyjne - 
mechanika przeprowadzenia aukcji w praktyce 

•  Case study z przeprowadzonego procesu aukcyjnego
•  Obowiązki wytwórcy OZE po wygranej aukcji

15:15 Mechanizmy wsparcia dla wybranych instalacji OZE
Grzegorz Skarżyński, niezależny ekspert

• System taryf gwarantowanych FIT (feed-in-tariff) oraz 
system dopłat do ceny rynkowej FIP (feed-in premium)

• Zasady sprzedaży niewykorzystanej energii elektrycznej 
w systemach FIT/FIP

•  Dopuszczalność zmiany kwalifikacji instalacji 
w systemach FIT/FIP

•  Rodzaje i charakter zobowiązań w systemach FIT/FIP
•  Certyfikacja energii pochodzącej z OZE

16:45 Zakończenie I dnia konferencji

DZIEŃ II

09:00 Rejestracja Uczestników; poranna kawa

09:30 Korporacyjne umowy PPA 
Michał Andruszkiewicz, Counsel, Departament 
Energetyki i Projektów Infrastrukturalnych, Kancelaria CMS 

•  Typy zawieranych kontraktów (PPA typu on-site, PPA typu 
near site direct wire, PPA typu off site)

•  Sposoby rozliczeń między stronami
•  Sposoby kontrolowania przez klienta
•  Instrumenty finansowego zabezpieczenia umów
•  Umowy PPA jako alternatywa dla aukcji

•  Międzynarodowe trendy rynkowe

11:00 Przerwa kawowa

11:30  Wzmacnianie mechanizmu gwarancji 
pochodzenia
Kacper Sędek, Towarowa Giełda Energii

• Omówienie zmian w przepisach wynikających 
z nowelizacji ustawy

• Możliwość wykorzystania polskich gwarancji pochodzenia 
na rynkach europejskich 

• Charakterystyka rynków zagranicznych.

• Rejestr Świadectw Pochodzenia- omówienie i podsumowanie

13:00 Przerwa na lunch

13:45 Rozliczanie ujemnego salda
Maciej Chrost, Dyrektor Biura Planowania i Rozliczeń 
w spółce Zarządca Rozliczeń S.A.
• Instrukcja Rozliczeń Ujemnego Salda
•  Rozpatrywanie wniosku o pokrycie ujemnego salda 

(schemat, udostępnianie danych pomiarowych, 
wyliczanie ujemnego salda, waloryzacja ceny aukcyjnej, 
„kwota bezsporna”).

•  Rozliczanie ujemnego salda za pomocą formularza 
elektronicznego

•  Najczęściej popełniane błędy

14:45 Systemy wsparcia kogeneracji
Wojciech Andrzejewski, Radca Prawny, Wspólnik, 
Kancelaria Prawna Piszcz, Norek i Wspólnicy

• Rodzaje wsparcia dla istniejących, modernizowanych 
i nowych instalacji

• Ustalanie wysokości wsparcia w różnych wariantach
• Koszyki aukcyjne

15:45  Zakończenie konferencji; 
wręczenie certyfikatów Uczestnikom
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Prelegenci:

Michał Andruszkiewicz, Counsel, Departament Energetyki i Projektów Infrastrukturalnych, Kancelaria CMS

Michał Andruszkiewicz jest adwokatem w randze Counsel w Departamencie Energetyki i Projektów In-
frastrukturalnych w kancelarii CMS.

Michał specjalizuje się w doradztwie dla sektora energetycznego oraz chemicznego i od ponad 11 lat kom-
pleksowo wspiera klientów w różnych aspektach prawnych związanych z prowadzeniem działalności w 
tych sektorach. Doświadczenie Michała obejmuje między innymi doradztwo przy przygotowywaniu i re-
alizacji dużych instalacji przemysłowych (m.in. instalacji odwodorniania propanu oraz produkującej po-
lipropylen), nowych bloków energetycznych (w tym bloków gazowo-parowych oraz węglowych), inwesty-
cji związanych z odnawialnymi źródłami energii (w tym offshore) oraz projektów związanych z rozbudową 
sieci elektroenergetycznej. Michał wspiera także swoich klientów przygotowując oraz negocjując umowy 
o generalne wykonawstwo inwestycji, wieloletnie umowy sprzedaży energii elektrycznej, gazu lub ciepła, 
umowy o przyłączenie, umowy o wykonanie projektu wstępnego (FEED), umowy związane z nabyciem 
technologii, a także wieloletnie umowy serwisowe oraz umowy dostawy i o świadczenie usług w projek-
tach realizowanych w formule multi-contracting. Michał pracuje także dla klientów w kwestiach regula-
cyjnych związanych z funkcjonowaniem rynku energii elektrycznej i gazu, w tym taryfowania przedsię-
biorstw energetycznych, jak również uczestniczył w pracach nad przygotowywaniem zmian do instrukcji 
ruchu i eksploatacji sieci, a także doradzał przy zagadnieniach związanych z transgraniczną wymianą 
energii elektrycznej. 

Michał ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także 
studium prawa brytyjskiego i europejskiego oraz studium prawa niemieckiego. Z kancelarią CMS związa-
ny jest od 2011 roku.

Wojciech Andrzejewski, Radca Prawny, Wspólnik, Kancelaria Prawna Piszcz, Norek i Wspólnicy

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji.

Specjalizuje się w zagadnieniach prawa administracyjnego, w tym dotyczących procesu inwestycyjno-bu-
dowlanego (planowania przestrzennego oraz prawa budowlanego) oraz regulacji działalności gospodar-
czej (prawa energetycznego, zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków oraz gospodarki 
odpadami). Posiada także szeroką wiedzę w obszarze administracyjnych regulacji dotyczących gospodar-
ki nieruchomościami, partnerstwa publiczno-prywatnego, a także wykonywania zadań przez jednostki 
samorządu terytorialnego i administrację rządową.

W swojej dotychczasowej praktyce doradzał przy rozwijaniu projektów OZE, reprezentował przedsiębior-
stwa energetyczne w postępowaniach przed Prezesem URE oraz doradzał w procesach restrukturyzacji 
przedsiębiorstw energetycznych. Posiada rozległe doświadczenie w obsłudze procesów inwestycyjnych, 
negocjował porozumienia inwestycyjne z  jednostkami samorządu terytorialnego, prowadził szkolenia 
podejmujące tematykę związaną z  procesem inwestycyjnym, doradzał też w  procesach przekształceń 
funkcjonalno-przestrzennych i komercjalizacji prestiżowych nieruchomości. Reprezentował klientów w 
postępowaniach administracyjnych, sporach sądowo-administarcyjnych oraz w postępowaniach przed 
Najwyższą Izbą Kontroli.

Maciej Chrost, Dyrektor Biura Planowania i Rozliczeń w spółce Zarządca Rozliczeń S.A.

Kieruje w spółce biurem odpowiedzialnym za realizacje programów wsparcia finansowego w elektro-
energetyce: wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, wytwarzania energii elek-
trycznej w wysokosprawnej kogeneracji,  pokrywania kosztów osieroconych, obsługi umów mocowych 
w ramach rynku mocy oraz systemu rekompensat i dofinansowania z Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny. 
W spółce pełni też funkcję prokurenta oraz nadzoruje obszar zarządzania płynnością finansową. Posiada 
doświadczenie w zakresie funkcjonowania rynku energii elektrycznej oraz działania administracji pań-
stwowej. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej.
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Grzegorz Skarżynski, Niezależny ekspert

Na rynku zielonej energii w Polsce od blisko 20 lat. Współzałożyciel i wiceprezes Polish Energy Partners, 
jednego z pierwszych niezależnych producentów energii w Polsce, aż do debiutu giełdowego. Przez 
ostatnie blisko 10 lat dyrektor inwestycyjny hiszpańskiego funduszu Taiga Mistral, odpowiedzialny m.in. 
za development, budowę, sfinansowanie oraz zarządzanie portfelem farm wiatrowych o łącznej mocy 90 
MW. Niezależny ekspert w obszarze energetyki odnawialnej. Od dwóch lat współpracuje ze szwajcarskim 
start-upem Pexapark.com. Absolwent SGH.

Kacper Sędek, Towarowa Giełda Energii

Specjalista w Biurze Rejestrów Towarowej Giełdy Energii S.A., gdzie zajmuje się administracją i rozwojem 
Rejestru Świadectw Pochodzenia oraz Rejestru Gwarancji Pochodzenia. Ukończył studia na Wydziale In-
żynierii Produkcji SGGW w Warszawie. 

Tomasz Siek, Niezależny ekspert

Jestem absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku ochrona środowiska. Od 2012 r. zajmowa-
łem się szeroko pojętą tematyką gospodarowania odpadami w ramach Głównego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska. W lutym 2016 r. zacząłem pracę w Urzędzie Regulacji Energetyki, jako specjalista w Wydziale 
Aukcji. Już jako główny specjalista brałem udział w przygotowaniach pierwszej aukcji na sprzedaż energii 
elektrycznej wytworzonej w instalacjach OZE, która odbyła się w grudniu 2016 r. Do dnia dzisiejszego z 
sukcesem współuczestniczę w całym procesie aukcyjnym, mając za sobą kilkaset wniosków prekwalifi-
kacyjnych.

Konrad Kosicki, adwokat i counsel, Kancelaria Gide

Doradza podmiotom z sektora energetycznego, w szczególności w kwestiach związanych z nabywaniem, 
rozwojem oraz finansowaniem projektów energetyki konwencjonalnej oraz odnawialnej. Doradza także 
w kwestiach regulacyjnych i w zakresie obrotu energią elektryczną, gazem ziemnym, zielonymi certyfika-
tami, uprawnieniami do emisji i jednostkami Kioto. Reprezentował wiele przedsiębiorstw energetycznych 
przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki i przed sądami powszechnymi, a także w postępowaniach 
arbitrażowych. Jego doświadczenie obejmuje również doradztwo przy projektach infrastrukturalnych ta-
kich jak autostrady i stadiony.

Brał udział w licznych konferencjach i seminariach dotyczących rynku energii, a w szczególności z zakre-
su odnawialnych źródeł energii i ich finansowania. Jest autorem publikacji dotyczących tematyki prawa 
energetycznego oraz zmian klimatycznych, a także zagadnień prawa cywilnego. 

Jest prawnikiem rekomendowanym przez Chambers Europe oraz przez Legal 500 EMEA w  kategorii 
energetyki i surowców naturalnych.   

Uzyskał dyplom Master of Laws – LL.M. w dziedzinie European and International Law na Uniwersytecie 
w Bremie. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Prawa Amerykańskie-
go zorganizowanego przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z 
Wydziałem Prawa Stanowego Uniwersytetu Floryda. 

Posługuje się językiem polskim, angielskim i niemieckim.
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MMC Polska jest niezależnym organizatorem spotkań biznesowych w Polsce. Spółka organizuje szko-
lenia, konferencje i kongresy dedykowane specjalistom, kadrze menadżerskiej oraz zarządom wio-
dących firm w Polsce. Szkolenia i konferencje prowadzone są przez znanych praktyków, ekspertów 
posiadających wieloletnie doświadczenie w swojej branży. Kongresy mają charakter międzynarodo-
wy, 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, Polkom-
tel, 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 Events oraz MMC Design.

• OZE
• Energetycznych
• Finansowych

• Technicznych
• Sprzedaży
• Obrotu energią 

• Handlu Energią
• Rozliczeń Energii 

Elektrycznej
• Badań i Rozwoju

Maciej Strybel
Project Manager 
Conferences Department

T: +48 22 379 29 63 
e-mail: m.strybel@mmcpolska.pl

Magdalena Ratajczyk
Business Advisor

T: +48 22 379 29 16 
e-mail: m.ratajczyk@mmcpolska.pl

The Westin Warsaw Hotel
Bolesława Prusa 2
00-493 Warszawa 

Oganizator:

Grupa docelowa:

Adres wydarzenia:

Kontakt 
do Producenta:

Kontakt 
do Kierownika Sprzedaży:

Konferencja skierowana jest do przedstawicieli branży energetycznej (firm wytwarzających energię 
elektryczną i podmiotów planujących inwestycje w OZE) w szczególności dyrektorów, kierowników 
i specjalistów z działów:


