
Systemy wsparcia wytwarzania energii elektrycznej 

z odnawialnych źródeł energii tzw. systemy FIT/FIP  
– w tym omówienie zagadnień wynikających z wprowadzonych w 2019 roku zmian 

w ustawie o odnawialnych źródłach energii 

30 października 2019r. Warszawa 

WARSAW TRADE TOWER ul. Chłodna 51, XXXII piętro 

  

Seminarium pt. „Systemy wsparcia wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii tzw. 

systemy FIT/FIP” ma na celu praktyczne przygotowanie do korzystania z systemów wsparcia, 

skierowanych do podmiotów wytwarzających energię elektryczną z instalacji odnawialnego źródła energii 

– w tym w wysokosprawnej kogeneracji - i wykorzystujących do jej produkcji wyłącznie biogaz 

rolniczy albo biogaz pozyskany ze składowisk odpadów, albo biogaz pozyskany z oczyszczalni 

ścieków, albo inny biogaz niż wymieniono  albo hydroenergię, a obecnie także biomasę.  

Seminarium podzielono na cztery główne obszary tematyczne. Pierwszy obszar obejmuje analizę zasad 

odnoszących sie do systemów wsparcia wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii 

tj. tzw. systemu taryf gwarantowanych (feed-in-tariff) oraz systemu dopłat do ceny rynkowej (feed-in 

premium) - tzw. systemów FIT/FIP, w tym również nowych definicji i uregulowań wynikających z 

ostatniej nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii. Drugi moduł obejmować będzie omówienie 

dokumentów składanych na potrzeby przystąpienia do systemów FIT/FIP oraz wyjaśnienie zagadnień 

związanych z kumulacją pomocy publicznej. Trzeci moduł poświęcony będzie uszczegółowieniu reguł 

badania czy przedsiębiorstwo znajduje się w trudnej sytuacjiw rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia 

Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z 

rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z 

późn. zm.). Czwarty moduł to omówienie obowiązków wytwórców, którzy zamierzają skorzystać z 

systemów FIT/FIP.  

9:00 – 9:30  Rejestracja Uczestników, poranna kawa 

9:30 – 11:00 

 

Czym są systemy FIT/FIP i do kogo są skierowane 

▪ podstawowe definicje; 

▪ wymagania w zakresie wpisu do rejestru wytwórców energii 

w małej instalacji, wymagania koncesyjne – nowe warunki; 

▪ różnice w systemach FIT/FIP - adresaci, moc zainstalowana 

elektryczna, termin sprzedaży energii po raz pierwszy w ramach 

systemów FIT/FIP, zasady rozliczeń z Zarządcą Rozliczeń S.A.; 

▪ stała cena zakupu dla poszczególnych rodzajów instalacji 

odnawialnych źródeł energii; 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsha2tonbuha4diltqmfyc4mrygi3dqnrtga
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsha2tonbuha4di
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsha2tonbuha4di


▪ okres wsparcia; 

▪ warunki przystąpienia do systemów FIT/FIP;  

▪ migracja z systemu aukcyjnego  

▪ wysokosprawna kogeneracja  

▪ jednostki biomasowe 

11:00 – 11:15 Przerwa kawowa 

11:15 – 12:00 

 

Dokumenty składane przez Wytwórców na potrzeby systemów 

FIT/FIP  

▪ omówienie zasad wypełniania deklaracji o zamiarze sprzedaży 

niewykorzystanej energii elektrycznej po stałej cenie zakupu 

ustalonej zgodnie z art. 70e ustawy o odnawialnych źródłach energii; 

▪ omówienie dokumentów przedkładanych wraz z deklaracją, w tym  

w szczególności: 

− formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się 

o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis 

w rolnictwie lub rybołówstwie; 

− schematu instalacji odnawialnego źródła energii; 

− harmonogramu rzeczowo - finansowego; 

− pozwolenia na budowę; 

− warunków przyłączenia lub umowy o przyłączenie instalacji 

odnawialnego źródła energii do sieci przesyłowej lub sieci 

dystrybucyjnej; 

− oświadczenia dot. substratów 

12:00 – 13:15 

 

Pomoc publiczna w systemach FIT/FIP  

▪ pojęcie pomocy publicznej; 

▪ przeznaczenie i formy pomocy publicznej; 

▪ efekt zachęty; 

▪ zasady kumulacji pomocy publicznej określone w art. 39a ustawy 

o odnawialnych źródłach energii; 

▪ korygowanie stałej ceny zakupu;  

▪ omówienie studiów przypadku; 

13:15 – 14:00  Lunch 

  



14:00 – 16:15 Określanie wielkości przedsiębiorstwa, badanie tzw. "trudnej 

sytuacji"  

▪ badanie przesłanek na potrzeby ustalenia wielkości przedsiębiorstwa - 

omówienie zasad i przykładów praktycznych, w tym zasady ustalania 

przedsiębiorstw partnerskich i powiązanych; 

▪ wyjaśnienie przesłanek kwalifikowania przedsiębiorstwa jako 

znajdującego sie w trudnej sytuacji, w tym omówienie przykładów; 

Obowiązki wytwórców, którzy uzyskają zaświadczenie o możliwości 

sprzedaży niewykorzystanej energii elektrycznej 

▪ podpisanie umów ze sprzedawcami zobowiązanymi; 

▪ informowanie o sprzedaży energii elektrycznej w ramach systemów 

FIT/FIP; 

▪ przedkładanie harmonogramów rzeczowo - finansowych;  

▪ oświadczenia w zakresie pomocy publicznej, składane po uzyskaniu 

zaświadczenia; 

▪ kary w systemach FIT/FIP;  

16:15 Zakończenie warsztatów i wręczenie certyfikatów 
 

 

 

 

INFORMACJE I REJESTRACJA: 

MASTER INSTITUTE 

tel: 22 243 90 03, mobile: 604 050 480 

biuro@master-institute.pl, www.master-institute.pl 
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