
BLOK 1 ZASADY ROZLICZEŃ Z ODBIORCAMI UPRAWNIONYMI
1. Odbiorca uprawniony – zakres definicji
1.1 Odbiorcy podlegający limitom zużycia
1.2 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
1.2.1 Pojęcie zużycia energii elektrycznej na potrzeby podstawowej działalności
1.3 Odbiorcy powiązani z administracją samorządową
1.3.1 Zużycie energii na potrzeby wykonywania zadań własnych i zadań zleconych
1.4 Inne podmioty
1.4.1 Przeznaczenie energii elektrycznej jako podstawa do zastosowania zmodyfikowanych zasad rozliczeń
2. Podmioty objęte obowiązkiem
2.1 Spółka obrotu
 2.2 Szczególne przypadki 
   2.2.1 stosowanie refaktury, rozliczenia w budynkach wielolokalowych
   2.2.2 sprzedaż rezerwowa
3. Cena maksymalna i sposób jej ujęcia w rozliczeniach
3.1 Od kiedy i do kiedy?
3.2 Określenie podstawy do korekt za poprzednie okresy rozliczeniowe
3.3 Rodzaj, treść i moment zawarcia umowy sprzedaży energii elektrycznej, a obowiązek stosowania ceny
maksymalnej
3.4 Przypadki równoległego stosowania ceny maksymalnej oraz ceny kontraktowej w rozliczeniach z
odbiorcami uprawnionymi – sposób oraz zasady rozliczeń 
4. Oświadczenie odbiorcy uprawnionego
4.1 Treść i forma
4.2 Poprawność złożonego oświadczenia
4.3 Skutki braku złożenia oświadczenia przez odbiorcę uprawnionego, złożenia niepoprawnego
oświadczenia lub złożenia oświadczenia z przekroczeniem terminu

SZKOLENIE HYBRYDOWE

MECHANIZM CENY MAKSYMALNEJ DLA ODBIORCÓW W 2023,
REKOMPENSATY I ODPIS NA FUNDUSZ 

Warszawa/Online - 30.11.2022

PRELEGENCI WYDARZENIA

Rejestracja uczestników 9.00
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BLOK 2. – REKOMPENSATY Z TYTUŁU WPROWADZENIA CENY MAKSYMALNEJ
1. Prawo do rekompensaty 
2. Sposób wyliczenia wysokości rekompensaty
2.1 Cena odniesienia i sposób jej określenia
2.2 Cena referencyjna miesięczna
2.3 Zakres referencyjny ceny umownej
3. Wnioskowanie o rekompensatę
3.1 Tryb i sposób wnioskowania
3.2 Wniosek o zaliczkę, wniosek o rozliczenie rekompensaty, wniosek o wyplatę rekompensaty
3.3 Przypadek wartości ujemnej za dany miesiąc
3.4 Ryzyko zwrotu
3.5 Zakres weryfikacji wnioskow przez Zarządcę Rozliczeń
3.6 Odmowa wyplaty rekompensaty i jej skutki
3.7 Ryzyko braku uzyskania rekompensaty

BLOK 3. – ODPIS NA FUNDUSZ
1.)Obliczanie limitu ceny - rozporządzenie z 8.11 w sprawie sposobu obliczenia limitu ceny
2. Podmioty objęte obowiązkiem – wytwórcy energii elektrycznej oraz spółki obrotu
2.1. Wyłączenia spod obowiązku
2.1.2 Wytwarzanie energii w określonego rodzaju instalacjach – wyłączenie przedsiębiorstwa czy dla energii z
danej jednostki?
2.2 Sprzedaż energii elektrycznej na zasadach określonych w przepisach dot. systemów wsparcia OZE –
zakres wyłączenia 
3. Obowiązek przekazywania odpisu na fundusz a określone modele kontraktowania
3.1 Umowy sprzedaży energii elektrycznej zawarte pomiędzy przedsiębiorstwami energetycznymi
3.2 Sprzedaż na rynku organizowanym przez TGE
3.3 Sprzedaż do odbiorców końcowych 
3.4 Wpływ na umowy długoterminowe (PPA, Korporacyjne PPA, Wirtualne PPA)
4. Sposób określenia wysokości odpisu na fundusz
4.1 Tryb i zasady przekazywania odpisu na fundusz
4.2.Zakres badania przekazywanych informacji przez Zarządcę Rozliczeń
4.3. Kontrola i nadzór Prezesa URE. Wydawanie decyzji administracyjnych i ryzyko sankcji

BLOK 4. – DODATKOWE ZAGADNIENIA
1. Szczególne rozwiązania stosowane w przypadku ograniczenia dostępności wody amoniakalnej
2. Zmiany w przepisach obowiązujących (obszar regulacji energetyki)
3. Sesja Q&A
SZCZEGÓŁY TECHNICZNO-ORGANIZACYJNE 
Szkolenie stacjonarne - Centrum Konferencyjne GoldenFloor, Al. Jerozolimskie 123a
Szkolenie online transmitowane będzie 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 Opiekunki wydarzenia 
Edyta Cekała 
tel. 22 118 47 17 tel. kom. 694 650 580 
edyta.cekala@dlaenergetyki.pl


