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Program szkolenia:  

"Ustawa o cenach energii elektrycznej, rekompensaty dla przedsiębiorstw energochłonnych i 

nowe rozporządzenie taryfowe" 

Katowice 9.07.2019 Warszawa 10.07.2019    

 

Prelegenci:   

Mec. Michał Andruszkiewicz, ekspert z zakresu prawa energetycznego i funkcjonowania 

rynku energii, Adwokat i Counsel, kancelaria CMS  

Mec. Jan Radziuk, ekspert z zakresu prawa energetycznego i funkcjonowania rynku energii,  

Radca Prawny i Associate, kancelaria CMS 

Mec. Grzegorz Pizoń, ekspert z zakresu prawa energetycznego i pomocy publicznej, Counsel, 

kancelaria SSW Pragmatic Solutions 

 

Godz. 8:30 – 9:00 Rejestracja 

Godz. 9:00 – 12:45 (z przerwą kawową ok godz. 11:00) 

 

1. Ustawa o cenach – zagadnienia ogólne  - Mec. Michał Andruszkiewicz i Mec. Jan Radziuk 
 

2. Ustawa o cenach z perspektywy przedsiębiorstw energetycznych i biznesowych odbiorców 
końcowych - Mec. Michał Andruszkiewicz i Mec. Jan Radziuk 

 „Zamrożenie cen i stawek opłat” na 2019 rok - wpływ na działalność przedsiębiorstw 
energetycznych oraz odbiorców końcowych w 2019 roku i w dalszej perspektywie 

 Nowelizacja ustawy o cenach z czerwca 2019 roku  
 Obniżenie stawki akcyzy (automatyzm, trwałość obniżenia, zastosowanie a pozostałe ulgi) 
 Obniżenie opłaty przejściowej 
 Obowiązek i zasady renegocjacji umów z odbiorcami końcowymi energii elektrycznej (data 

graniczna, umowy na czas oznaczony / nieoznaczony, umowy standardowe, umowy 
ramowe, umowy z formułą cenową opartą na algo    rytmie giełdowym, umowy zawarte w 
trybie przetargu (w tym zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych), wielość cenników u 
danego przedsiębiorstwa, stała cena energii w okresie obowiązywania umowy) 

 Zasady rozliczeń z zarządcą rozliczeń cen (sposób obliczenia kwoty różnicy, średnioważona 
cena energii elektrycznej na rynku hurtowym, korekty rozliczeń, zabezpieczenie interesu 
przedsiębiorstw energetycznych oraz odbiorców końcowych) 

 Rozliczenia za pierwsze półrocze 2019 roku 
 Ceny energii elektrycznej po 1 lipca 2019 roku 
 Zgodność z przepisami Unii Europejskiej - koncepcja tzw. obowiązków użyteczności 

publicznej, świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym 
 Rekompensata w formie pomocy de minimis 
 Ryzyko zwrotu kwoty różnicy ceny 
 Kary pieniężne 
 Co po roku 2019? Umowy zawarte na okres dłuższy niż rok  
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3. Rozporządzenie w sprawie sposobu obliczenia kwoty różnicy ceny oraz sposobu wyznaczania 

cen odniesienia, o którym mowa w art. 7 ust. 2 Ustawy o cenach - Mec. Michał Andruszkiewicz i 
Mec. Jan Radziuk 
 Wyznaczanie średnioważonej ceny energii elektrycznej na rynku hurtowym 
 Określanie kwoty różnicy ceny na potrzeby uzyskania rekompensaty (dla przedsiębiorstw 

obrotu oraz odbiorców końcowych samodzielnie zakupujących energię elektryczną) 
 Wyznaczanie cen i stawek opłat za energię elektryczną dla odbiorców końcowych 

obowiązujących w dniu 30 czerwca 2018 r. i cen energii dla odbiorców końcowych na rok 
2019 (w szczególności w sytuacji: nowej umowy, przedłużenie obowiązywania umowy, dla 
nowego odbiorcy końcowego, w przypadku zmiany taryfy, w przypadku sprzedaży 
rezerwowej, przypadku przedpłatowego układu pomiarowo-rozliczeniowego)  
 

12:45 – 13:45 – Nowe rozporządzenie taryfowe (energia elektryczna) – Mec. Grzegorz Pizoń 

 uzasadnienie regulacyjne – podstawy wydania rozporządzenia 

 nowa, fakultatywna grupa taryfowa: 
o ryzyko subsydiowania skrośnego 

 zmiany w zakresie jakości dostaw w rozporządzeniu taryfowym – nowe zasady udzielania 
bonifikat dla odbiorców energii: 

o tryb wnioskowy 
o konsekwencje złożenia wniosku przez odbiorcę 
o tryby automatyczne 
o aspekty podatkowe i księgowe 

 taryfy dynamiczne i rzeczywista dostępność taryf wielostrefowych 

 przekroczenia mocy umownej – porównanie sytuacji prawnej odbiorców energii i 
odbiorców gazu 

 zasady kształtowania taryf – uwagi na tle różnic systemowych pomiędzy rozporządzeniem 
elektroenergetycznym i gazowym 
 

13:45 – 14:15 Obiad 

14:15 – 16:15 Rekompensaty dla sektorów i podsektorów energochłonnych - Mec. Grzegorz Pizoń  

 Rekompensaty dla sektorów i podsektorów energochłonnych 

o Pośrednie koszty uprawnień – co podlega rekompensacie? 

o Międzynarodowa konkurencyjność przemysłu jako podstawa aksjologiczna; 

o Systemy rekompensat w innych państwach UE 

o Perspektywa udzielania rekompensat po 2021 r. – aspekt zgodności z Dyrektywą EU 

ETS w najnowszym brzmieniu 

 Kwalifikacja do systemu rekompensat 

o Różnice w stosunku do systemu ulg dla odbiorców przemysłowych 

o Kwalifikacja w oparciu o prowadzenie instalacji (ograniczone znaczenie PKD) 

o Zasady przypisania instalacji do sektora 

o Specyficzne przypadki przemysłowe – półprodukty i produkty uboczne a kwalifikacja 

instalacji do systemu rekompensat 

o Dlaczego o rekompensaty nie zawnioskują wszyscy uprawnieni? – błędny sposób 

przeprowadzania autokwalifikacji i związane z nim ryzyka 

 Metodologia wyliczania wysokości rekompensat 

o Zastosowanie wskaźników efektywności zużycia energii elektrycznej oraz wskaźnika 

rezerwowego; 

o Zmiany w instalacjach i ich wpływ na wysokość rekompensat; 
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o Referencyjna produkcja i referencyjne zużycie energii elektrycznej – objaśnienie 

koncepcji; 

o Wpływ struktury wiekowej instalacji na przyjętą metodologię kalkulacji wysokości 

rekompensat; 

 Rekompensaty jako pomoc publiczna, kwestie budżetowe (ryzyko zmiany wypłacanych 

kwot) i prognozy wysokości rekompensat w latach następnych 

 Przebieg postępowania przed Prezesem URE – konstrukcja wniosku, opis metodologii i 

pułapki proceduralne 

o Konstrukcja wniosku o udzielenie rekompensat; 

o Zakres badania poprawności metodologicznej przez weryfikatora – podstawy 

wydania pozytywnej opinii;  

o Zakres i sposób gromadzenia dokumentacja stanowiącej podstawę do określania 

danych dotyczących instalacji we wniosku o udzielenie rekompensat; 

o Przebieg procedury przed Prezesem URE – ryzyka, pułapki i zalecane metody 

komunikacji i współpracy z organem; 

o Pułapki proceduralne; 

o Obowiązki beneficjenta systemu rekompensat; 

o Ryzyka prawne i powiązane z nimi dolegliwości. 

 

16:15 – Sesja pytań i zakończenie szkolenia 

 


