
G³ówne punkty:
?Dyrektywa 2006/32/WE - zakres implementacji

?Polityka energetyczna do 2030r. w zakresie dotycz¹cym 
efektywnoœci energetycznej

?Okreœlenie krajowego celu w zakresie oszczêdnego 
gospodarowania energi¹

?Zadania jednostek sektora publicznego w zakresie 
efektywnoœci energetycznej

?Wszystko co trzeba wiedzieæ o Bia³ych Certyfikatach

?Zasady sporz¹dzania audytów efektywnoœci 
energetycznej

?Zasady pe³nienia funkcja audytora

?Zadania komisji kwalifikacyjnych w zakresie 
efektywnoœci energetycznej

Kto powinien wzi¹æ udzia³: 
Przedsiêbiorstwa energetyczne

?Prezesie, wiceprezesi, dyrektorzy, zw³aszcza ds. 
technicznych, rozwoju, informatyki i finansów

?Kadra kierownicza i wiod¹cy eksperci z zakresu 
prawnego, ekonomicznego, technicznego, 
organizacyjnego, handlowego oraz komórek 
zajmuj¹cych siê certyfikatami

?Specjaliœci ds. strategii, planowania i rozwoju

?Specjaliœci od baz danych i pomiarów

Przedsiêbiorstwa zu¿ywaj¹ce energiê elektryczn¹ 
w du¿ej i œredniej skali

?G³ówny Energetyk i eksperci z dzia³u G³ównego 
Energetyka

?Kadra kierownicza i eksperci z dzia³ów 
zajmuj¹cych siê certyfikatami

MS Consulting ul. Zorzy Polarnej 23/4, 05-500 Piaseczno - Józefos³aw
NIP: 522-105-3902, Tel: (22) 250 15 92, (22) 250 15 93, Mobile: +48 508 154 626, Fax: (22) 378 36 44,
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Cena całego szkolenia

Szkolenie prowadzi dr Zdzisław Muras - Urząd Regulacji Energetyki

tylko 990 zł.
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O Warsztacie:

Zapraszamy do zapoznania siê z dok³adnym harmonogramem na nastêpnej stronie.

MS Consulting jest firm¹ consultingow¹ dostarczaj¹c¹ us³ugi szkoleniowe i doradcze dla sektora energetyki i sektorów oko³o 
energetycznych.  Œwiadczymy us³ugi  dla takich firm jak ENEA S.A., ENERGA S.A., ENION SA, Citygorup, PGE S.A, PSE Operator, 
PZU Asset Management i wielu innych, a wspó³pracuj¹ z nami m.in. ADD Polska, Alcatel-Lucent, Hewlett-Packard, IBM Poland, 
Siemens.
Prezesem firmy jest dr Marian Œlifierz, wieloletni doradca Regulatora i jego przedstawiciel w wielu cia³ach unijnych, 
wspó³pracownik OECD, IEA, ERRA, oraz instytucji regulacyjnych z wielu krajów.

Wiêcej szczegó³ów o naszej firmie, spis naszych najwiêkszych klientów, partnerów  oraz ekspertów na: www.msconsulting.net.pl 

Zachodz¹ce zmiany w polityce wobec dotycz¹cej certyfikatów wymagaj¹ bardzo szybkiej
reakcji przedsiêbiorstw energetycznych a tak¿e przedsiêbiorstw - konsumentów energii. Wprowadzony ustawowo system 
bia³ych certyfikatów oznaczaæ bêdzie nowe obowi¹zki, ale równie¿ szanse na dodatkowe przychody zarówno przedsiêbiorstw 
energetycznych jak i konsumentów energii. Szczegó³ow¹, wyczerpuj¹c¹ 

 

informacje na ten temat przedstawi Pañstwu dr
Zdzis³aw Muras, Dyrektor Departamentu Przedsiêbiorstw Energetycznych URE, wspó³twórca i autor szeregu publikacji nt. 
temat. 

O firmie MS Consulting:

Konferencja realizowana przy wspó³pracy ekspertów ze SPEC S.A. 



09.00-09.30 Krajowe podstawy prawne 

9.30-9.45     Dyrektywa 2006/32/WE – zakres implementacji:
§wzorcowa rola administracji
§podmioty zobowi¹zane i uprawnione
§fundusze i mechanizmy wsparcia
§audyty i dokumentowanie oszczêdnoœci

9.45-10.00   Projekt nowej dyrektywy o efektywnoœci energetycznej z 23 czerwca 
2011 r. – podstawowe za³o¿enia

10.00-10.15 Polityka energetyczna do 2030 r. w zakresie dotycz¹cym efektywnoœci 
energetycznej

10.15-10.30 Okreœlenie krajowego celu w zakresie oszczêdnego gospodarowania 
energi¹:
§poziom obowi¹zku krajowego
§obowi¹zki poszczególnych podmiotów w zakresie poprawy 

efektywnoœci energetycznej

10.30-10.50 Zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywnoœci 
energetycznej
§okreœlenie rodzajów poprawy efektywnoœci
§audyty

10.50-11.10 Przerwa kawowa

11.10-12.40 Bia³e certyfikaty – kto, kiedy, ile, czyli:
§przetarg efektywnoœciowy – zasady wyboru przedsiêwziêæ 

„energooszczêdnych”
§rodzaje kwalifikowanych przedsiêwziêæ „energooszczêdnych”
§warunki uzyskania bia³ego certyfikatu
§„rodzaje” bia³ych certyfikatów 
§prawa maj¹tkowe wynikaj¹ce z bia³ych certyfikatów.

12.40-13.00 „Bia³e wsparcie” dla przedsiêbiorstw przemys³owych 
(energoch³onnych) – korzystniej ni¿ bia³y certyfikat – szans na 
obni¿enie kosztów energii.

13.00.13.40 Lunch

13.40-14.10 Zasady sporz¹dzania audytów efektywnoœci energetycznej – zakres, 
rodzaje audytów i ich  weryfikacja

14.10-14.30 Zasady pe³nienia funkcja audytora:
§kto mo¿e pe³niæ funkcjê audytora,
§kto i w jakich warunkach traci uprawnienie do wykonywania funkcji 

audytora.

14.30-14.50 Zadania komisji kwalifikacyjnych w zakresie efektywnoœci 
energetycznej

14.50-15.20 Jak realizowaæ ustawê: zakres obowi¹zku i podmioty zobowi¹zane  na 
rynku energii elektrycznej, gazu i ciep³a

15.20-16.00 Jak unikn¹æ sankcji:
§za brak realizacji przedsiêwziêcia efektywnoœciowego
§za brak realizacji obowi¹zku zakupu bia³ych certyfikatów
§kary pieniê¿ne – podstawy i zasady wymiaru

16.00-16.15 Zmiany w innych ustawach oraz przepisy intertemporalne:
§dodatkowe uprawnienia dla przedsiêbiorstw ciep³owniczych
§czasookres obowi¹zywania ustawy.

16.15-16.30 Mechanizmy wsparcia efektywnoœci energetycznej w krajach UE
Dyskusja z uczestnikami przewidywana jest przy omawianiu ka¿dego 
bloku tematycznego
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Wsparcie efektywnoœci energetycznej (Bia³e Certyfikaty) 
- kierunki i zasady funkcjonowania systemu

dr nauk prawnych, wyk³adowca na Uniwersytecie 
Warszawski i Wy¿szej Szkole Ekologii i Zarz¹dzania w 
Warszawie. Autor kilkudziesiêciu publikacji naukowych, w 
tym piêciu ksi¹¿ek i opracowañ zwartych, licznych glos do 
orzeczeñ S¹du Najwy¿szego i artyku³ów z zakresu 
postêpowania karnego, prawa wykroczeñ, administra-
cyjnego, gospodarczego oraz prawa energety-cznego 
(zwi¹zanych z energetyk¹ odnawialn¹, kogeneracj¹, 
koncesjonowaniem, czy rynkiem paliw ciek³ych). Jest 
autorem m.in. opracowañ: Postêpowanie odwo³awcze w 
procesie karnym. Artyku³y 425-467. Komentarz, Wyjaœnienia 
oskar¿onego w procesie karnym i prawie karnym 
materialnym. Komentarz oraz podrêczników Podstawy 
prawa i Encyklopedyczny zarys prawa. Prawo dla 
ekonomistów, a tak¿e monografii Bezwzglêdne przyczyny 
odwo³awcze w polskim procesie karny.

Dr Zdzis³aw Muras
Dyrektor Departamentu 

Przedsiêbiorstw Energetycznych 
Urzêdu Regulacji Energetyki 



FORMULARZ ZG£OSZENIOWY

Upowa¿niam firmê MS Consulting do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Oœwiadczam, ¿e nale¿na kwota zostanie przelana na konto 
MS Consulting: MultiBank 70 1140 2017 0000 4702 0648 1461 w terminie wskazanym na fakturze. Równoczeœnie oœwiadczamy, ¿e zapoznaliœmy siê z 
warunkami uczestnictwa oraz zobowi¹zujemy siê do zap³aty ca³oœci kwot wynikaj¹cych z niniejszej umowy. Zgodnie z ustaw¹ z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych (DzU nr 101 poz. 926 z 2002 r.) MS Consulting (zwana dalej MS Consulting), informuje, ¿e jest administratorem danych 
osobowych. Wyra¿amy zgodê na przetwarzanie danych osobowych w celach promocji i marketingu dzia³alnoœci prowadzonej przez MS Consunting, 
œwiadczonych us³ug oraz oferowanych produktów, a tak¿e w celu promocji ofert klientów MS Consulting. Wyra¿amy równie¿ zgodê na otrzymywanie 
drog¹ elektroniczn¹ ofert oraz informacji handlowych dotycz¹cych MS Consulting oraz klientów MS Consulting. Wyra¿aj¹cemu zgodê na przetwarzanie 
danych osobowych przys³uguje prawo kontroli przetwarzania danych, które jej dotycz¹, w tym tak¿e prawo ich poprawiania i usuwania.

Wype³niony formularz 
wyœlij na e-mail:

Firma: Ulica:

Kod pocztowy: Miasto:

Firma: Ulica:

Kod pocztowy: Miasto:

Telefon: Fax:

E-mail:

Pe³na nazwa firmy:

Ulica:

Kod pocztowy: Miasto:

Dane potrzebne do wystawienia Faktury Vat

Oœwiadcza, ¿e jest p³atnikiem podatku od towarów i us³ug VAT

i posiada numer NIP:

Stanowisko: Departament:

Stanowisko: Departament:

Nazwisko:Imiê:1.

Imiê: Nazwisko:2.

WYPE£NIJ DRUKOWANYMI LITERAMI
W przypadku wiêkszej iloœci osób prosimy wysy³aæ zg³oszenia w kilku formularzach

kontakt@msconsulting.net.pl

MS Consulting

Adres korenspodencyjny:
ul. Zorzy Polarnej 23/4
05-500 Piaseczno - Józefos³aw
Tel: 22 250 15 92
       22 250 15 93
Fax: 22 378 36 44
Mobile: +48 508 154 626

E-mail: kontakt@msconsulting.net.pl

NIP: 522-105-3902 
Regon: 011171664

1.   Koszt uczestnictwa jednej osoby
w szkoleniu jest podany w formularzu

2.   Cena obejmuje prelekcje, materia³y
dotycz¹ce szkolenia, przerwy kawowe
oraz lunch

3.   Po otrzymaniu zg³oszenia, przeœlemy
Pañstwu potwierdzenie udzia³u i fakturê
pro-forma

4.   Prosimy o dokonanie wp³aty w terminie
7 dni od wys³ania zg³oszenia, ale nie
póŸniej ni¿ przed rozpoczêciem
Warsztatu

5.   Wp³aty nale¿y dokonaæ na konto
MultiBank 
70 1140 2017 0000 4702 0648 1461

6.   Rezygnacjê z udzia³u nale¿y przesy³aæ 
na adres e-mail: 
kontakt@mscconsulting.net.pl

7.   W przypadku rezygnacji do 
11.11.2010 r. - rezygnacja bez kosztów

8.   W przypadku rezygnacji od 12.11.2010 
r. do 16.11.2010 r. obci¹¿ymy Pañstwa 
op³at¹ administracyjn¹ w wysokoœci 
200 PLN + 22% VAT

9.   W przypadku rezygnacji po 
16.11.2010 r. obci¹¿ymy Pañstwa 
op³at¹ w wysokoœci 990 PLN 
+ 22% VAT

10. W przypadku rezygnacji uzasadnionej 
udokumentowanym dzia³aniem si³y 
wy¿szej – bez op³at

11. Zamiast zg³oszonej osoby 
w Warsztacie mo¿e wzi¹æ udzia³ inny 
pracownik firmy pod warunkiem 
przes³ania danych osoby zastêpczej 
drog¹ mailow¹ w terminie do 3 dni 
przed rozpoczêciem Warsztatu

12. Organizatorzy zastrzegaj¹ sobie prawo 
do uzasadnionych lub spowodowanych 
si³a wy¿sz¹ zmian w programie

13.Organizatorzy zastrzegaj¹ sobie prawo 
do odwo³ania szkolenia  w wypadku 
dzia³ania si³y wy¿szej, zobowi¹zuj¹c siê 
wówczas do zwrotu wp³aconych op³at 
w pe³nej wysokoœci

Warunki uczestnictwa

lub faxem: 22 378 36 44

NIE, 

 

nie wezmê udzia³u w prezentowanym szkoleniu, jednak proszê o informowanie 
mnie o planowanych wydarzeniach organizowanych przez MS Consulting

chcê wzi¹æ udzia³ w:
„WSPARCIE EFEKTYWNOŒCI ENERGETYCZNEJ (BIA£E CERTYFIKATY) 
- KIERUNKI I ZASADY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU” - 24.11.2011

 Koszt uczestnictwa w szkoleniu:

990 PLN + VAT 23% - przy zgłoszeniu do 11 listopada

TAK,

4% rabatu przy udziale 2 osób oraz 6% przy udziale od 3 osób z tej samej firmy.

Wsparcie efektywnoœci energetycznej (Bia³e Certyfikaty) 
- kierunki i zasady funkcjonowania systemu - 24.11.2011

1190 PLN + VAT 23% - przy zgłoszeniu od 12 listopada

po lewej stronie
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