
 

• Nowe zasady uzyskania świadectw efektywności energetycznej. 

• Krajowy plan działań na rzecz efektywności energetycznej z sierpnia 
2014 r. – kierunki i wielkości działań efektywnościowych . 

• Przetarg efektywnościowy – krok po kroku. 

• Spostrzeżenia praktyczne – udział w przetargu i przyczyny 
odrzucenia ofert. 

•  „Audytor” i audyt efektywności energetycznej. 

• Zasady „przyznawania” białych certyfikatów, w tym warunki i ilość. 

• Zasady rozliczenia obowiązku umorzenia białych certyfikatów. 

• Poziom i podstawy wymierzania kar pieniężnych – unikanie. 

• Dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej 2012/27/UE – 
funkcjonowanie systemu do 2020 r. 

• Projekt ustawy o efektywności energetycznej z 8 lipca 2014 r. – 
najistotniejsze zmiany w stosunku do aktualnego systemu wsparcia.    
 

 Pełny harmonogram szkolenia znajduje się na stronie trzeciej. 

 

Najważniejsze punkty: Kto powinien wziąć udział: 

25 listopada 2014    
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Centrum Szkoleniowe ul. Kasprzaka 25 

MS Consulting 

 ul. Kineskopowa 1/114, 05-500 Piaseczno 

Tel: 22 250 15 92/93, Fax: 22 378 36 44, Mobile: +48 508 154 626 

www.msconsulting.net.pl, e-mail: kontakt@msconsulting.net.pl 

 

Przedsiębiorstwa energetyczne 
• Prezesi, wiceprezesi, dyrektorzy, 

zwłaszcza ds. technicznych, rozwoju, 
informatyki i finansów 

• Kadra kierownicza i wiodący eksperci z 
zakresu prawnego, ekonomicznego, 
technicznego, organizacyjnego, 
handlowego oraz komórek 

• zajmujących się certyfikatami 
• Specjalności ds. strategii, planowania i 

rozwoju 
• Specjalności od baz danych i 

pomiarów 
 

Przedsiębiorstwa zużywające energię 
elektryczną w dużej i średniej skali 
• Główny Energetyk i eksperci z działu 

Głównego Energetyka 
• Kadra kierownicza i eksperci z dzia³ów 

zajmujących się certyfikatami 
 
 
 

 

WARSZTATY SZKOLENIOWE: 

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA 
(BIAŁE CERTYFIKATY) 

PRAKTYCZNE OMÓWIENIE KORZYSTANIA ZE WSPARCIA I PRZYGOTOWANIA DO PRZETARGÓW 

Szkolenie prowadzą specjaliści: dr Zdzisław Muras oraz Marek Zawiska.   

Patroni medialni: 

http://www.ioze.pl/
http://www.gramwzielone.pl/


O szkoleniu: 

Prelegenci: 

Patroni medialni: 

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA 
(BIAŁE CERTYFIKATY) 

O MS Consulting: 

Dr Zdzisław Muras – dr nauk prawnych, radca prawny, wykładowca Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie, 
wieloletni pracownik URE. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym siedemnastu książek i opracowań 
zwartych, licznych glos do orzeczeń Sądu Najwyższego i artykułów z zakresu postępowania karnego, prawa wykroczeń, 
administracyjnego, gospodarczego oraz prawa energetycznego (związanych z energetyką odnawialną, kogeneracją, 
koncesjonowaniem, czy rynkiem paliw ciekłych). Jest redaktorem i współautorem m.in. komentarza do Prawa 
energetycznego (2010 r.) oraz autorem podręczników Podstawy prawa (2011) i Encyklopedyczny zarys prawa. Prawo dla 
ekonomistów (2005). 
 
Marek Zawiska – absolwent wydziału Prawa i Administracji UW, wieloletni pracownik URE, współautor komentarza do 
Prawa energetycznego (2010 r.) oraz autor artykułów poświęconych problematyce dotyczącej orzecznictwa prawnego na 
rynku paliw i energii. 

MS Consulting jest firmą consultingową dostarczającą usługi szkoleniowe i doradcze dla sektora energetycznego i sektorów 
około energetycznych. Naszymi klientami są wszystkie wielkie krajowe spółki energetyczne oraz setki średnich i małych 
podmiotów (m.in. spółki grupy TAURON, ENEA, ENERGA, PGE, PKN ORLEN, KGHM Polska Miedź,  
PKP Energetyka, Dalkia Polska, LOTOS, AZOTY, GAZ-SYSTEM, Investgas, IBM Polska, i wiele innych). 
Przy organizacji szkoleń i usług doradczych współpracowaliśmy również z takimi podmiotami jak: ADD Polska,  
Alcatel-Lucent, Hewlett-Packard, IBM Poland, Siemens Polska. 
Prezesem firmy jest dr Marian Ślifierz, wieloletni doradca Regulatora i jego przedstawiciel w wielu ciałach unijnych, 
współpracownik OECD, IEA, ERRA, oraz instytucji regulacyjnych z wielu krajów. 
Więcej szczegółów o naszej firmie,  w tym spis prelegentów i ekspertów, partnerów oraz największych klientów dostępny 
jest na stronie: www.msconsulting.net.pl  

PRAKTYCZNE OMÓWIENIE KORZYSTANIA ZE WSPARCIA I PRZYGOTOWANIA DO PRZETARGÓW 

Serdecznie zapraszamy na szkolenie poświęcone efektywności energetycznej, czyli białym certyfikatom. Będą mieli 
Państwo możliwość poznania nowych zasada przyznawania świadectw efektywności energetycznej (w tym o warunkach i  
ilości), zasadach rozliczania obowiązku umorzenia, oraz o obecnym kierunku i najistotniejszych zmianach w stosunku do 
aktualnego systemu wsparcia. 
Co ważne, przetarg efektywnościowy zostanie omówiony krok po kroku w praktycznej formie, co pozwoli przygotować 
Państwa przedsiębiorstwo do udziału w przetargu efektywnościowym, uniknąć błędów będących częstymi przyczynami 
odrzucania ofert, a także poznać zakres audytu, i poziom oraz podstawy wymierzania kar pieniężnych, dzięki czemu z 
łatwością Państwa przedsiębiorstwo będzie mogło ich unikać. 
Szkolenie poprowadzą dwaj wybitni eksperci w tej dziedzinie – dr Zdzisław Muras oraz Marek Zawiska.  
 
Zapraszamy do zapoznania się z pełnym harmonogramem szkolenia na następnej stronie. 

Patroni medialni: 

http://www.inzynieria.com/
http://www.cire.pl/
http://www.rynekelektryczny.pl/
http://www.energiamax.pl/
http://www.ioze.pl/
http://www.ioze.pl/
http://www.gramwzielone.pl/


8.40 - 9.00 Rejestracja uczestników, kawa powitalna. 
 
9.00 - 09.15   Dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej z 25 października 2012 r.  2012/27/UE  –  funkcjonowanie 
systemu do 2020 r. 
 
9.15  - 10.00  Projekt ustawy o efektywności energetycznej z 8 lipca 2014 r. – najistotniejsze zmiany w stosunku do 
 aktualnego systemu wsparcia:    

• zakres przedmiotowy stosowania ustawy 
• „nowe” zasady uzyskania świadectw efektywności energetycznej 
• przedsiębiorca przemysłowy a system wsparcia,  
• przetarg – podstawowe założenia i różnice, 
• nowy próg przystąpienia do przetargu, 
• nowe zasady wydawania świadectw efektywności energetycznej, 
• rozliczenie obowiązku w tym rozliczanie nadwyżek umorzonych świadectw,   
• audyt efektywności energetycznej – nowy obowiązek, 
• okres przejściowy – co i kiedy wygasa – jak nie stracić świadectw i rozliczyć obowiązek. 

 Krajowy plan działań na rzecz efektywności energetycznej z sierpnia 2014 r. – kierunki i wielkości 
 działań  efektywnościowych  
 
10.00 - 11.00   Przetarg efektywnościowy – krok po kroku: 

• zasady wyboru przedsięwzięć „energooszczędnych”, w tym zasady przygotowania i przeprowadzenia przetargu, 
• wymagane dokumenty, 
• zakres wypełnienia deklaracji przetargowej, 
• zasady przygotowania i przystąpienia do przetargu. 

 
11.00 - 11.15  Przerwa kawowa 
 
11.15 - 11.45   Przetarg efektywnościowy – krok po kroku cd. 
 
11.45 - 13.15  Spostrzeżenia praktyczne – udział w przetargu i przyczyny odrzucenia ofert: 

• z czym do przetargu – czyli rodzaje kwalifikowanych przedsięwzięć „energooszczędnych”, 
• ocena kwalifikacji poszczególnych przedsięwzięć efektywnościowych w świetle obwieszczenia i w praktyce, 
• Podstawowe uchybienia: 

o błędy w karcie audytu i deklaracji przetargowej, 
o opuszczenia, pominięcia, barki – zakres szczegółowości badania,  
o zbieranie danych i metody obliczania oszczędności energii, 
o brak korelacji danych w deklaracji przetargowej, karcie audytu  i innych dokumentach, 
o inne najczęstsze popełniane uchybienia. 
 

13.15 - 14.00  Lunch 
 
14.00 - 14.30  „Audytor” i audyt efektywności energetycznej: 

• kto może sporządzić audyt, 
• rola osoby sporządzającej audyt w procesie uzyskiwania białych certyfikatów, 
• oczekiwania, zakres i rola audytu. 

 
14.30 - 15.45  Zasady „przyznawania” białych certyfikatów: 

• warunki uzyskania białego certyfikatu,  
• ile można uzyskać, 
• wartość białego certyfikatu 
• „rodzaje” białych certyfikatów, 
• wzór wniosku o białe certyfikaty, 
• prawa majątkowe wynikające z białych certyfikatów, 
• obrót białymi certyfikatami i prawami majątkowymi. 

 
15.45 - 16.15  Zasady rozliczenia obowiązku umorzenia białych certyfikatów: 

• podmioty zobowiązane do umarzania białych certyfikatów, 
• zakres przedmiotowy obowiązku, 
• opłata zastępcza, 
• zasady uwzględniania białych certyfikatów w taryfach – ciepło, energią elektryczna, gaz, 
• ile trzeba będzie zapłacić jeśli nie zrealizuje się własnej oszczędności, 
• case study. 

 
16.15 - 16.30  Poziom i podstawy wymierzania kar pieniężnych: 

• za brak realizacji przedsięwzięcia efektywnościowego – podmioty uprawnione, 
• za brak realizacji obowiązku zakupu białych certyfikatów – podmioty zobowiązane. 

 
 
 Dyskusja przewidywana przy każdym bloku tematycznym. 

Harmonogram: Efektywność energetyczna – białe certyfikaty 25 listopada 2014  
www.msconsulting.net.pl 



FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Wypełniony formularz 

prosimy wysłać na email: 

zgloszenia@msconsulting.net.pl 

lub faxem: (22) 250 15 98 

W ciągu 24 godzin otrzymają 

Państwo potwierdzenie 

zgłoszenia. W przypadku braku 

potwierdzenia, prosimy o 

kontakt telefoniczny. 

Warunki uczestnictwa: 

1. Całkowity koszt udziału w szkoleniu 
podany jest w formularzu po lewej 
stronie.  

2. Cena obejmuje prelekcje, materiały 
dotyczące szkolenia, przerwy kawowe 
oraz lunch. W przypadku potrzeby 
zorganizowania lunchu  
wegetariańskiego, prosimy o 
informację w uwagach. 

3. Po otrzymaniu zgłoszenia, 
prześlemy Państwu potwierdzenie 
udziału oraz fakturę pro-forma.  

4. Prosimy o dokonanie wpłaty w 
terminie 7 dni od wysłania zgłoszenia, 
ale nie później niż przed 
rozpoczęciem szkolenia. 

5. Wpłaty należy dokonywać na 
konto: MultiBank  

70 1140 2017 0000 4702 0648 1461  

6. Rezygnację z udziału należy 
przesyłać na adres e-mail: 
kontakt@mscconsulting.net.pl  

7. W przypadku rezygnacji na 11 lub 
więcej dni przed szkoleniem. - 
rezygnacja bez kosztów. 

8. W przypadku rezygnacji  na 6 do 10 
dni przed szkoleniem obciążymy 
Państwa opłatą administracyjną w 
wysokości  290 PLN + 23% VAT.   

9. W przypadku rezygnacji na 5 lub 
mniej dni przed szkoleniem r. 
obciążymy Państwa opłatą w 
wysokości 990 PLN + 23% VAT.  

10. W przypadku rezygnacji 
uzasadnionej udokumentowanym 
działaniem siły wyższej – bez opłat.  

11. Zamiast zgłoszonej osoby w 
szkoleniu może wziąć udział inny 
pracownik firmy pod warunkiem 
przesłania danych osoby zastępczej 
drogą mailową w terminie do 3 dni 
przed rozpoczęciem szkolenia. 

12. Organizatorzy zastrzegają sobie 
prawo do uzasadnionych lub 
spowodowanych siła wyższą zmian w 
programie.  

13. Organizatorzy zastrzegają sobie 
prawo do odwołania szkolenia w 
wypadku działania siły wyższej, 
zobowiązując się wówczas do zwrotu 
wpłaconych opłat w pełnej wysokości 

MS Consulting 

 

Adres korespondencyjny: 

ul. Kineskopowa 1/114 

05-500 Piaseczno  

Tel: 22 250 15 92, 22 250 15 93 

Fax: 22 250 15 98 

Mobile: +48 508 154 626 

 

www.msconsulting.net.pl 

kontakt@msconsulting.net.pl 

 

NIP: 522-105-39-02 

Regon: 011171664 

W przypadku większej ilości osób prosimy wysłać zgłoszenia w kilku formularzach. 

Szkolenie:  Efektywność energetyczna – białe certyfikaty 
                    25.11.2014, Warszawa. 
Miejsce szkolenia: Centrum Konferencyjne ul. Kasprzaka 25, Warszawa. 
Dla uczestników szkolenia znajduje się na miejscu bezpłatny strzeżony parking. 

Upoważniam firmę MS Consulting do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Oświadczam, że należna kwota zostanie przelana na konto MS Consulting: MultiBank 70 1140 

2017 0000 4702 0648 1461 w terminie wskazanym na fakturze. Równocześnie oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa oraz zobowiązujemy się do zapłaty całości 

kwot wynikających z niniejszej umowy. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DzU nr 101 poz. 926 z 2002 r.)  

MS Consulting , informuje, że jest administratorem danych osobowych. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocji i marketingu działalności prowadzonej 

przez MS Consulting, świadczonych usług oraz oferowanych produktów, a także w celu promocji ofert klientów MS Consulting. Wyrażamy również zgodę na otrzymywanie drogą 

elektroniczną ofert oraz informacji handlowych dotyczących MS Consulting oraz klientów MS Consulting. Wyrażającemu zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo 

kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, w tym także prawo ich poprawiania i usuwania.  

Wyrażamy zgodę na umieszczenie nazwy firmy na liście klientów MS Consulting.  

•   Firma:   Ulica: 
 

    Kod pocztowy:   Miasto: 

    Telefon:   Fax: 
 

•   Email do osoby kontaktowej:    

1. Imię:   Nazwisko: 
 

    Stanowisko:   Departament: 

    Email:   Telefon: 
 

2. Imię:    Nazwisko: 

    Stanowisko:   Departament: 
 

    Email:   Telefon: 

    Pełna nazwa firmy:    
 

    Ulica:   Miasto: 

    Telefon:   Fax: 
 

     Firma jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT 

     o numerze NIP: 

•  Dane potrzebne do wystawienia faktury VAT (jeżeli inne niż powyżej): 

TAK, proszę przyjąć zgłoszenie na szkolenie: 

Efektywność energetyczna – białe certyfikaty  
- 25.11.2014, Warszawa  

Całkowity koszt udziału w szkoleniu:      
890 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu do 31.10.2014 r. –  CENA PROMOCYJNA 
990 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu od 1.11 do 15.11.2014 r. 
1290 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu po 15.11.2014 r.  

NIE, nie wezmę udziału w prezentowanym szkoleniu, jednak proszę o informowanie 

mnie o planowanych wydarzeniach organizowanych przez MS Consulting 

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

Istnieje również możliwość zgłoszenia online na stronie: www.msconsulting.net.pl/szkolenia 

 • Zgoda na umieszczenie logo firmy na stronie internetowej MS Consulting w liście klientów: 
            

tak ,   nie       . 

Patroni medialni: 

    Uwagi dodatkowe:   
 

 • Płatność na podstawie: faktury proforma       ,  faktury VAT (7 dni)       . 
            

Patroni: 

http://www.inzynieria.com/
http://www.cire.pl/
http://www.rynekelektryczny.pl/
http://www.energiamax.pl/
http://www.ioze.pl/
http://www.gramwzielone.pl/

