Prawo energetyczne w praktyce.
Kompendium obowiązujących przepisów - 2dniowe warsztaty i konsultacje.
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana?

Tak

Sposób dofinansowania

wsparcie dla osób indywidualnych
wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Rodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Podrodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Dostępność usługi

Otwarta

Numer usługi

2020/05/29/8282/575577

Cena netto

1 350,00 zł

Cena brutto

1 660,50 zł

Cena netto za godzinę

84,38 zł

Cena brutto za godzinę

103,78

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi
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Termin rozpoczęcia usługi

2020-09-17

Termin zakończenia usługi

2020-09-18

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2020-05-29

Termin zakończenia
rekrutacji

2020-09-10

Maksymalna liczba uczestników

15

Kategoria główna KU

Techniczne

Kategorie dodatkowe KU

Techniczne
Prawo i administracja

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług
współfinansowanych

Certyfikaty:
Znak Jakości TGLS Quality Alliance

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części
kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK?

Nie

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż
kwalifikacje zarejestrowane w ZRK?

Nie

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?

Tak

Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Magdalena Wolniewicz-Kesaria

Osoba do kontaktu

Joanna Zasuwa

E-mail

info@szkoleniasemper.pl

Telefon

+48 577-177-547

Cel usługi
Cel edukacyjny
Wiedza: - Uczestnik uporządkuje wiedzę z zakresu prawa energetycznego, nowych obowiązków OSP, OSD oraz
wytwórców energii. Zdobędzie wiedzę zakresu gospodarowania energią w jego aspekcie praktycznym Umiejętności: Dzięki dyskusjom na forum grupy oraz ćwiczeniom, studiom przypadków, scenkom rodzajowym uczestnik nauczy się
odpowiednio reagować w różnych sytuacjach związanych z wykonywanym zawodem Kompetencje społeczne : uczestnik nauczy się identyfikować własny styl uczenia się i wybierać sposoby dalszego kształcenia, akceptować
różnorodność postaw i opinii w kontaktach interpersonalnych - uczestnik zdobędzie umiejętność samokształcenia się,
zrozumie znaczenie komunikacji interpersonalnej oraz nauczy się prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy
związane z wykonywaniem zawodu.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi

1. Charakterystyka rynku energetycznego w Polsce.
2. Polski rynek energetyczny a wytyczne (regulacje) prawa unijnego.

a. Prawo energetyczne a wymogi prawa europejskiego.
b. Implementacja i stosowanie przepisów prawa europejskiego (dyrektywy / rozporządzenia).
c. Trzeci pakiet energetyczny cel, zakres przedmiotowy, elementy (akty) składowe.
d. Unbundling jako element trzeciego pakietu energetycznego.
3. Prawo energetyczne: założenia ustawy, podstawowe definicje.
a. Zakres przedmiotowy ustawy Prawo energetyczne.
b. Cele (regulacji) ustawy Prawo energetyczne.
c. Słownik pojęć ustawowych charakterystyka, znaczenie prawne, zakres przedmiotowy.
d. Podstawowe obowiązki ustawowe przedsiębiorstwa energetycznego.
4. Koncesja jako warunek działalności przedsiębiorstwa energetycznego.
a. Zakres przedmiotowy systemu koncesyjnego.
b. Postępowanie (o udzielenie, przedłużenie, cofnięcie, ograniczenie koncesji).
c. Przesłanki negatywne wydania koncesji.
5. Taryfa opłat oraz rozporządzenie dot. taryf w obrocie energią.
a. Reguły kalkulacji taryf.
b. Procedura zatwierdzania taryf.
6. Plany rozwoju przedsiębiorstw rynku energetycznego oraz plany wprowadzania ograniczeń w
dostawach energii (ciepła).
a. Obowiązek uzgodnienia planów rozwoju z prezesem URE.
b. Zakres przedmiotowy i przeznaczenie planu rozwoju.
c. Konsultacje / obowiązywanie / aktualizacja planu rozwoju.
d. Elementy obligatoryjne planu rozwoju.
7. Certyfikaty energetyczne.
a. Rynek certyfikatów energetycznych (świadectw pochodzenia energii).
b. Świadectwo pochodzenia / świadectwo pochodzenia energii z kogeneracji / świadectwo pochodzenia biogazu
rolniczego.
c. Podmiotu zobowiązane do aktywnego uczestnictwa w systemie (nabywania certyfikatów w celu umorzenia).
d. Przedmiot obowiązku i obowiązki towarzyszące (sprawozdawcze).
e. Opłata zastępcza.
8. Obowiązkowe rezerwy energetyczne.
a. Rezerwy mocy wytwórczych.
b. Zapasy paliw.
9. Ograniczenia sprzedaży paliw stałych, dostaw i poboru energii elektrycznej oraz ciepła.
a. Podstawy prawne wprowadzania ograniczeń.
b. Przesłanki, charakterystyka i wymogi formalnoprawne wprowadzania, utrzymania oraz cofnięcia ograniczeń.
c. Kontrola.
10. Umowa przyłączeniowa, sprzedaży i umowa kompleksowa.
a. Umowa przyłączeniowa charakterystyka prawna, funkcja i elementy składowe.
b. Umowa sprzedaży - charakterystyka prawna, funkcja i elementy składowe.
c. Umowa kompleksowa / usługa kompleksowa - charakterystyka prawna, funkcja i elementy składowe.
d. Obowiązki informacyjne sprzedawcy wobec odbiorcy energii (strony umowy).
11. Odbiorca wrażliwy.
a. Ubóstwo energetyczne i jego konsekwencje.
b. Obiorca wrażliwy energii elektrycznej.
c. Odbiorca wrażliwy paliw gazowych.
d. System (-y) wsparcia odbiorców wrażliwych.
12. Uprawnienie konsumenta do zmiany sprzedawcy.
a. Zasada ustawowa swoboda zmiany sprzedawcy (energii elektrycznej, paliw gazowych) przez konsumenta.
b. Reguły ustawowe zmiany sprzedawcy i obowiązki przedsiębiorstw energetycznych.
13. Uprawnienia kontrolne przedsiębiorstwa energetycznego, wstrzymanie dostaw, reklamacje.
a. Charakter (cel) i zakres kontroli.
b. Kontrolujący / kontrolowany, wymogi formalnoprawne kontroli.
c. Konsekwencje kontroli uprawnienia kontrolowanego i przedsiębiorstwa energetycznego.
14. Obowiązki archiwizacyjne przedsiębiorstwa energetycznego.
a. Sprzedaż energii elektrycznej lub paliw gazowych.
b. Zarządzanie systemem dystrybucyjnym.
15. Certyfikat niezależności przedsiębiorstwa energetycznego.
a. Charakterystyka i przeznaczenie certyfikatu niezależności.
b. Kryteria niezależności.
c. Procedura i przesłanki przyznania certyfikatu niezależności.
16. Rola i zadania Prezesa URE w kontekście praw i obowiązków przedsiębiorstw energetycznych.
a. Pozycja ustrojowa Prezesa URE.

b. Uprawnienia zasadnicze (podstawowe) oraz sfery aktywności Prezesa URE.
c. Reguły postępowania (procedur) przed Prezesem URE.
17. Zbiór praw konsumenta praktyczne wskazówki Prezesa URE i Prezesa UOKiK.

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia

Wiedza:
- Uczestnik ma uporządkowaną wiedzę z zakresu prawa energetycznego, nowych obowiązków OSP, OSD oraz wytwórców
energii. Zdobył wiedzę zakresu gospodarowania energią w jego aspekcie praktycznym
Umiejętności:
- Dzięki dyskusjom na forum grupy oraz ćwiczeniom, studiom przypadków, scenkom rodzajowym uczestnik potraﬁ
odpowiednio reagować w różnych sytuacjach związanych z wykonywanym zawodem
Kompetencje społeczne :
- uczestnik potraﬁ identyﬁkować własny styl uczenia się i wybierać sposoby dalszego kształcenia, akceptować
różnorodność postaw i opinii w kontaktach interpersonalnych
- uczestnik posiada umiejętność samokształcenia się, rozumie znaczenie komunikacji interpersonalnej oraz potraﬁ
prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu

Grupa docelowa
Do udziału w szkoleniu serdecznie zapraszamy:
pracowników administracji publicznej wykorzystujących prawo energetyczne w praktyce
przedstawicieli branży energetycznej, w tym: wytwórców energii elektrycznej lub ciepła
(elektrownie,elektrociepłownie), spółki przesyłu i obrotu
przemysłowych odbiorców energii
głównych energetyków
firmy doradcze
audytorów energetycznych, weryfikatorów
banki
kancelarie prawne świadczące usługi dla rynku energii
wszystkie osoby zainteresowane omawianą podczas warstzatów tematyką.

Opis warunków uczestnictwa
ZGŁOSZENIE NA USŁUGĘ
Rezerwacji miejsca szkoleniowego można dokonać za pośrednictwem BUR.
Inwestycja:
1350 zł netto (+23% VAT)

Dla jednostek budżetowych ﬁnansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków
publicznych stawka podatku VAT = zw.
-cena zawiera:
-uczestnictwo w szkoleniu,
-materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas
warsztatów praktycznych]
-materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
-dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
-konsultacje poszkoleniowe
-każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia
otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
-oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).

Cena szkolenia wraz z zakwaterowaniem:
Warszawa: Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym i kolacją: 1690 zł netto
(+23% Vat)

Materiały dydaktyczne
Materiały dydaktyczne:
Standardowo zestaw materiałów szkoleniowych obejmuje:
-autorski podręcznik Uczestnika szkolenia,
-materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych
-materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
-dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
-konsultacje poszkoleniowe
-każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia
otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

Harmonogram
Data
realizacji
zajęć

LP

Przedmiot / Temat zajęć

1

1. Charakterystyka rynku energetycznego w Polsce. 2.
Polski rynek energetyczny 3. Prawo energetyczne 4.
Koncesja 5. Taryfa opłat 6. Plany rozwoju przedsiębiorstw 7.
Certyfikaty 8. Obowiązkowe rezerwy energetyczne. 9.
Ograniczenia sprzedaży paliw

2

10. Umowa przyłączeniowa 11. Odbiorca wrażliwy. 12.
Uprawnienia konsumenta 13. Uprawnienia kontrolne
przedsiębiorstwa energetycznego 14. Obowiązki
archiwizacyjne 15. Certyfikat niezależności
przedsiębiorstwa energetycznego. 16. Rola i zadania
Prezesa 17. Zbiór praw konsumenta

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

2020-0917

10:00

18:00

8:00

2020-0918

09:00

17:00

8:00

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Karolina Wcisło

Obszar specjalizacji

Prawnik, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w
Warszawie.

Doświadczenie zawodowe

Od wielu lat specjalizuje się w doradztwie prawnym z
zakresu prawa energetycznego, funduszy UE i pomocy
publicznej oraz prawa spółek handlowych.

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

W ramach programu stypendialnego odbyła staż
zagraniczny w brytyjskiej kancelarii prawnej we współpracy
z Uniwersytetem w Birmingham. Doświadczenie zawodowe
w sektorze energetycznym zdobywała w jednej z
największych w Polsce spółek obrotu energią elektryczną –
PGE Obrót S.A., gdzie zajmowała się zapewnieniem
zgodności prowadzonej przez spółkę działalności
koncesjonowanej z przepisami prawa, sporządzaniem
umów sprzedaży energii elektrycznej oraz wsparciem
prawnym w zakresie bieżącej działalności spółki. Następnie
w dużej kancelarii prawnej w Warszawie, zajmowała się
głównie doradztwem w zakresie finansowania oraz
bieżącego funkcjonowania instalacji odnawialnych źródeł
energii, zwłaszcza farm wiatrowych. Obecnie w Kancelarii
zajmuje się obsługą polskich i zagranicznych
przedsiębiorstw działających w sektorze energetycznym,
przede wszystkim spółek obrotu energią elektryczną i
gazem ziemnym oraz wytwórców energii.

Wykształcenie

Z powodzeniem doradza klientom w postępowaniach
koncesyjnych przed Prezesem URE, a także na etapie
wykonywania działalności koncesjonowanej, zwłaszcza w
zakresie obowiązków związanych z umarzaniem praw
majątkowych, rozliczania podatku akcyzowego od energii
elektrycznej oraz spełniania obowiązków koncesyjnych
wobec URE, ARE, Urzędu Skarbowego, ACER, Ministerstwa
Energii oraz innych organów państwowych. Sporządza i
opiniuje umowy sprzedaży energii elektrycznej
wytworzonej w instalacji OZE oraz umowy sprzedaży praw
majątkowych ze świadectw pochodzenia. Zapewnia także
obsługę prawną zakładom energochłonnym i największym
polskim odbiorcom przemysłowym w zakresie prawa
energetycznego, a w szczególności w kwestiach ulg i
zwolnień z podatku akcyzowego.

Lokalizacja usługi
Adres:
Szybowcowa 1A
40-502 Katowice, woj. śląskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:
KATOWICE Quality Silesian*** & Economy Silesian**
ul. Szybowcowa 1A 40-502 Katowice Najczęściej
szkolenia w Katowicach odbywają się w Hotelu
Quality
Silesian***
&
Economy
Silesian** W
szczególnych przypadkach Organizator zastrzega
sobie prawo do zmiany hotelu, w którym odbędzie
się szkolenie, na hotel o takim samym lub wyższym
standardzie i nie stanowi to zmiany warunków
umowy.
Wszelkie
szczegóły
organizacyjne
przekazujemy Uczestnikom na 7 dni przed
terminem szkolenia.

Warunki logistyczne:
Klimatyzacja,Udogodnienia
niepełnosprawnościami,Wi-fi

dla
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z

