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Katalog odbiorców uprawnianych, w tym jak rozróżnić podmioty MŚP?
Ceny maksymalne energii elektrycznej – ile wynoszą naprawdę i jak je obliczyć?
Procesy związane z rozpatrywaniem oświadczeń odbiorców uprawnionych.
Prawidłowa treść oświadczeń – w jaki sposób oświadczenia powinny być wypełnione,
podpisane i złożone?
Jak rozliczyć nadpłaty powstałe po 23 lutego 2022 r., czy można je zaliczyć na poczet
przyszłych należności?
Jak traktować oświadczenia, które wpłynęły po 1 grudnia 2022?
Sesja Q&A.

Zasady przyznawania i wypłacania.
Obowiązki podmiotów uprawnionych.
Wymogi i terminy wniosków o wypłatę rekompensat.
Wnioski o zaliczkę.
Odpis na Fundusz – kto jest zobowiązany go przekazać i w jakiej wysokości?
Obowiązki sprawozdawcze wytwórców.
Upusty, zasady rozliczania.
Sesja Q&A

Cena maksymalna za sprzedaż i zamrożenie opłat dystrybucyjnych
Podmioty uprawnione - kto objęty zamrożeniem?
Obowiązki sprzedawców.
Zwrot podatku VAT.
Gazowy odpis na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny.
Sesja Q&A.

10:15 – Rozpoczęcie logowania przez uczestników
10:30 – Wykład cz. I - Odbiorcy uprawnieni, ceny maksymalne 

12:00 – Przerwa 15 - minutowa
12:15 – Wykład cz. II - Rekompensaty, Fundusz, Zarządca rozliczeń i Upusty

13:45 – Przerwa 15 - minutowa
14:00 – Wykład cz. III - Zamrożenie cen gazu dla firm

15:30 – Zakończenie szkolenia

www.hww.pl

PROGRAM SZKOLENIA



www.hww.pl

INFORMACJE ORGANIZACYJNE 

Forma: Szkolenie online, omówienie zagadnień  z wykorzystaniem prezentacji szkoleniowej w
tym sesji Q&A.

Dodatkowe założenia: Szkolenie jest płatne. Uczestnikom po szkoleniu zostanie przekazane
nagranie oraz prezentacja szkoleniowa oraz odpowiedni certyfikat potwierdzający odbycie
szkolenia.

Termin szkolenia: 20 grudnia 2022 r.
Czas szkolenia: 5 h
Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w szkoleniu wynosi:

1250 zł + 23% VAT

Cena szkolenia obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe oraz certyfikat
uczestnictwa w szkoleniu.

Aleksandra Lindner- Adwokat, Mediator sądowy, Managing Associate 
Specjalizuje się w prawie energetycznym, handlowym i gospodarczym.
Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas pracy w dużych
warszawskich kancelariach oraz jako prawnik wewnętrzny w kilku
dużych spółkach z branży energetycznej, finansowej oraz nowych
technologii. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie obsługi
korporacyjnej spółek, transakcji M&A, przekształceń spółek prawa
handlowego, sporach korporacyjnych. 
Poza powyższym zajmuje się bieżącym wsparciem spółek
energetycznych w tym obsługą spółek obrotu oraz wytwórców energii
elektrycznej, które w ostatnim czasie z uwagi na dużą częstotliwość
zmian prawnych, wymagają ogromnego wsparcia prawnego. Ma
doświadczenie w uzyskiwaniu koncesji na prowadzenie działalności w
zakresie obrotu i wytwarzania energii. Obecnie obsługuje prawnie
czołowych sprzedawców energii i największe firmy fotowoltaiczne w
Polsce.
Jest certyfikowanym mediatorem sądowym, specjalizującym się w
mediacjach gospodarczych. Przeprowadziła liczne mediacje, które
zostały zakończone podpisaniem ugody.
Stale publikuje artykuły o tematyce głównie energetycznej, ale także z
zakresu prawa handlowego na łamach Dziennika Gazety Prawnej,
prawo.pl. 

https://www.linkedin.com/in/ACoAACArBmMBtm6VMiEWYWf_-FFMOYHXoBI6M3E
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SZKOLENIE CERTYFIKOWANE: ZAMROŻENIE CEN ENERGII I GAZU - WDROŻENIE, PROCESY,
OBSŁUGA ODBIORCY UPRAWNIONEGO, ZALICZKI I REKOMPENSATY

Szkolenie online 20 grudnia 2022 -  Koszt uczestnictwa w szkoleniu: 1250 zł + 23% VAT – koszt
udziału jednej osoby 

Dane uczestnika 1
Imię i nazwisko:______________________________________________ 
Stanowisko:__________________________________________________ 
Firma: ______________________________________________________ 
Tel. bezpośredni: _____________________________________________ 
e-mail bezpośredni: ____________________________________________ 
Osoba kontaktowa (tel., e-mail): __________________________________ 
___________________________________________________________ 

Dane uczestnika 2
Imię i nazwisko:______________________________________________ 
Stanowisko:__________________________________________________ 
Firma: ______________________________________________________ 
Tel. bezpośredni: _____________________________________________ 
e-mail bezpośredni: ____________________________________________ 
Osoba kontaktowa (tel., e-mail): __________________________________ 
___________________________________________________________ 

DANE DO PRZELEWU:
HWW HEWELT WOJNOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ul. Rakowiecka 41/55 
02-521 Warszawa
Numer konta:
ING BANK ŚLĄSKI: 86 1050 1025 1000 0090 8032 4032

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

PROSIMY WYPEŁNIĆ FORMULARZ I PRZESŁAĆ DO:
kancelaria@hww.pl

Tel. +48 22 100 42 24
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Cena obejmuje materiały konferencyjne/warsztatowe w formie elektronicznej.
Po otrzymaniu zgłoszenia klient otrzymuje od HWW HEWELT WOJNOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz fakturę pro-forma.
Prosimy o dokonywanie wpłaty na numer konta: 86 1050 1025 1000 0090 8032 4032 niezwłocznie po otrzymaniu
potwierdzenia zgłoszenia lub faktury pro-forma.
Nieodwołanie zgłoszenia oraz niewzięcie udziału w wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
Rezygnacja wymaga zachowania formy pisemnej do dnia 5 grudnia 2022 roku.
Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.
W przypadku płatności po wydarzeniu, do kosztu udziału doliczane jest 10%.
W zastępstwie zgłoszonej osoby, może wziąć udział inny pracownik firmy. Należy powiadomić Organizatora o zaistniałej
zmianie drogą pisemną, najpóźniej 2 dni przed Konferencją/Warsztatem.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konferencji/Warsztatu z przyczyn nieleżących po jego stronie.
HWW HEWELT WOJNOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA jako Administrator Danych Osobowych, siedziba: 
 UL. RAKOWIECKA 41 /55, 02-521 Warszawa, informuje iż, dane osobowe uczestników będą wykorzystywane do realizacji
szkoleń, na które zgłasza się uczestnik. 

DANE DO FAKTURY:
Pełna nazwa firmy:____________________________________________ 
Adres (ulica, kod pocztowy, miasto):______________________________ 
___________________________________________________________ 
NIP: _______________________________________________________ 
e-mail: ______________________________________________________ 
Telefon: ____________________________________________________ 

POTWIERDZENIE:
Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego prześlemy Państwu potwierdzenie uczestnictwa oraz
fakturę pro-forma

_______________________________________________ 
podpis                                       data i pieczątka

WARUNKI UCZESTNICTWA
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

SZKOLENIE CERTYFIKOWANE: ZAMROŻENIE CEN ENERGII I GAZU - WDROŻENIE, PROCESY,
OBSŁUGA ODBIORCY UPRAWNIONEGO, ZALICZKI I REKOMPENSATY



KONTAKT

tel: +48 22 100 42 24
fax: +48 22 100 13 66

e-mail: kancelaria@hww.pl

HWW Hewelt Wojnowski i Wspólnicy Sp.k.
ul. Rakowiecka 41/55

 02-521 Warszawa
www.hww.pl


