
AGENDA SZKOLENIA:
Rejestracja uczestników 8.30 
Rozpoczęcie warsztatu 9.00 
Zakończenie warsztatu ok. 16.00
W trakcie wydarzenia zaplanowane są przerwy (11.00-11.20 i 13.15-14.00)

PROGRAM WYDARZENIA

Wydarzenie online

Zasady interwencji na rynku energii a.d. 2022-2023
 

29.11.2022

Ustawa z 29 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców
energii elektrycznej w 2023 r. 
w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej,
Ustawa z 29 września 2022 r.  o zmianie ustawy – Prawo energetyczne i ustawy OZE
Prawo energetyczne.

1. Krajowe podstawy prawne : 
   A. Ustawy:

2. Zniesienie obliga giełdowego:
   A. przesłanki wprowadzenia zmian – cel ustawy,
   B. zakres stosowania ustawy, 
   C. nowy zakres sankcji karnych – przestępstw kryminalnych,
   D. przepisy przejściowe.
3. Ustawa o cenach - zagadnienia ogólne: 
   A. przesłanki wprowadzenia zmian – cel ustawy
   B. zakres stosowania ustawy, 
   C. rodzaje wsparcia przewidziane ustawą – „zamrożenie” cen, dodatek elektryczny i promocja
oszczędności energii,
   D. odbiorcy uprawnieni a podmiot uprawniony,
   E. umowa z gwarancją stałej ceny.
4. Ustawa o cenach - wpływ na przedsiębiorstwa energetyczne na rynku energii:
   A. Sprzedawcy z urzędu przedstawiający taryfy do zatwierdzenia,
   B. OSDn a ustawa o cenach – przedsiębiorstwo zintegrowane pionowo,
   C. Sprzedawcy z urzędu nie przedstawiający taryf do zatwierdzenia,
   D. Sprzedawcy wolnorynkowi,
   E. Operatorzy sytemu elektroenergetycznego (OSE),
   F. Zasady stosowana zamrożonych cen i stawek opłat,
   G. Limity wsparcia,
   H. Publikacja średnich cen przez PURE.
5. Przedsiębiorstwo energetyczne a odbiorca:
   A. Rodzaje odbiorców uprawnionych,
   B. Wyłączenia wsparcia - umowy z gwarancją stałej ceny, 
   C. Obowiązki odbiorców celu uzyskania wsparcia – zakres działania przedsiębiorstw
ciepłowniczych. 
6. Upust od ceny – oszczędność energii.
7. Zasady i tryb przyznawania rekompensat.
   A. Komu przysługuje rekompensata – podmioty uprawnione,
   B. Poziom rekompensaty i sposób obliczenia dla każdego z podmiotów uprawnionych (SzU z
taryfą, SzU bez taryfy, OSE, OSDn, sprzedawcy wolnorynkowi).
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SZCZEGÓŁY TECHNICZNO-ORGANIZACYJNE
Szkolenie odbędzie się na platformie ClickMeeting. Podczas spotkania oprócz transmisji głosu
oraz obrazu prelegenta, na monitorze będzie wyświetlana prezentacja, którą również
otrzymają Państwo w wersji elektronicznej. Będzie również dostępny czat na którym będą
mogli Państwo zadawać pytania, wymieniać się spostrzeżeniami i uwagami. Na kilka dni przed
szkoleniem będzie możliwość wzięcia udziału w krótkiej transmisji próbnej, podczas której
będą Państwo mogli zapoznać się z platformą oraz przetestować jej wszystkie funkcjonalności
z naszą pomocą. W sprawie dodatkowych pytań technicznych służymy pomocą pod numerem
telefonu kom. 602 62 62 43

Kontakt do Opiekuna Wydarzenia 
Edyta Cekała 
tel. 22 118 47 17 
tel. kom. 694 650 580 edyta.cekala@dlaenergetyki.pl

 

8. Zasady i tryb wypłacania rekompensat:
   A. Sposób ustalenia i wypłaty rekompensaty dla podmiotów uprawnionych, 
   B. Podmiot wypłacający rekompensatę – zakres uprawnień i obowiązków,
   C. Wniosek o wypłatę rekompensaty oraz wniosek o rozliczenie,
   D. Ostateczne rozliczenie rekompensat.
9. Dodatek elektryczny – sygnalizacja. 
10. Cel w zakresie zmniejszenia zużycia energii elektrycznej – sygnalizacja.
11. Kary pieniężne – za naruszenie ustawy o cenach, w tym podstawy i zasady
nakładania kar 
12. Zakres ochrony sądowej.
13. Przepisy przejściowe i dostosowawcze.

PRELEGENT WYDARZENIA: 
Zdzisław Muras – dr nauk prawnych, radca prawny, wieloletni pracownik URE doświadczony
wykładowca. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym dziewiętnastu
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, efektywnością energetyczną,
kogeneracją, koncesjonowaniem, czy rynkiem paliw ciekłych oraz statusem odbiorców
przemysłowych). Jest redaktorem i współautorem m.in. komentarza do Prawa energetycznego
(2016) i Komentarza do dyrektywy 2009/28/WE – Dyrektywa OZE (2018), oraz autorem
podręczników Podstawy prawa (2017) i Encyklopedyczny zarys prawa. Prawo dla
ekonomistów (2005).


