
 
Program  

szkolenia warsztatowego nt. 

„Opracowywanie taryfy dla ciepła – podejście od podstaw” 

w Hotelu Puławska Residence Warszawie przy ul. Puławskiej 361 
w dniach 21-22 maja 2019 r.   

Program merytoryczny szkolenia: 
1. Kluczowe obowiązujące regulacje dotyczące kształtowania taryfy dla ciepła: 

a) Obszar regulacji; 
b) Zakres działalności koncesjonowanej w obszarze dostawy ciepła i jej konsekwencje z 

punktu widzenia opracowywania taryfy dla ciepła; 
c) Struktura cen i stawek opłat wynikająca z zakresu prowadzonej działalności 

koncesjonowanej; 
d) Zasady kalkulacji taryf dla ciepła; 
e) Zwrot z zaangażowanego kapitału. 

2. Praktyczne aspekty sporządzania taryfy dla ciepła: 
a) Obszar niezbędnych informacji w ramach procesu opracowywania taryfy dla ciepła oraz 

doprowadzania do zatwierdzania taryfy dla ciepła; 
b) Struktura modelu opracowania taryfy dla ciepła w arkuszu kalkulacyjnym Excel; 
c) Planowanie kosztów zakupu dodatkowych uprawnień do emisji CO2; 
d) Kalkulacja opłaty dotyczącej ustawy o efektywności energetycznej; 
e) Prezentacja przykładowego modelu dla opracowania  taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa 

prowadzącego działalność w zakresie wytwarzania ciepła oraz przesyłania i dystrybucji 
ciepła; 

f) Przykład kalkulacji ceny ciepła wytwarzanego w skojarzeniu z wytwarzaniem energii 
elektrycznej. 

3. Praktyczne aspekty prowadzenia postępowania administracyjnego dotyczącego zatwierdzenia 
nowej taryfy: 
a) Struktura i zakres pełnego wniosku o zatwierdzenie nowej taryfy; 
b) Kluczowe aspekty procedury prowadzenia przez Urząd Regulacji Energetyki postępowania 

administracyjnego dotyczącego zatwierdzenia nowej taryfy; 
c) Sporządzanie odpowiedzi na wezwania Urzędu Regulacji Energetyki. 

Szkolenie przeprowadzi Artur Sadowski – Prezes Zarządu, Doradca biznesowy, w  DSK 
Doradztwo Strategia Kapitał Sp. z o.o. Kraków, Ekspert z zakresu opracowywania taryf dla ciepła. 

Program ramowy szkolenia: 
21.05.2019 
▪ 10.00-11.00  przyjazd i rejestracja 
▪ 11.00-14.00  szkolenie 
▪ 14.00-15.00  obiad 
▪ 15.00-18.00  szkolenie 
▪ 18.30            kolacja 
22.05.2019 
▪ 7.00-9.00      śniadanie 
▪ 9.00-14.00    szkolenie 
▪ 14.00-15.00  obiad i wyjazd 

Informacje o Hotelu Puławska Residence na stronie www.pulawskaresidence.com.pl  
 
Doba hotelowa w Hotelu Puławska Residence rozpoczyna się o godzinie 14.00 w dniu przyjazdu                    
i kończy o godz. 12.00 w dniu wyjazdu. 

http://www.pulawskaresidence.com.pl/

