REGULACJE PRAWNE
I ROZLICZENIA DOTYCZĄCE PROSUMENTÓW
WEBINAR
Poprzedni rok przyniósł istotne zmiany w sposobie rozliczeń prosumentów. Popularny system opustów (netmetering) został zastąpiony formą rozliczeń opartą o wymianę wartości energii wyprodukowanej i wprowadzonej
do sieci oraz wartości energii z niej pobranej przez prosumenta (net-billing). Gwałtowność i krótki okres
wprowadzania nowelizacji oraz wysoki poziom skomplikowania przepisów powodują spadek zainteresowania
budową nowych instalacji fotowoltaicznych.

ZAPROSZENIE
Webinar jest kierowany do
osób

zarządzających

bądź

pełniących funkcje kierownicze
w przedsiębiorstwach, które:
•

Prowadzący webinarium wyposaży słuchających w wiedzę niezbędną
do zrozumienia na czym polegają nowe zasady rozliczeń między
prosumentami a przedsiębiorstwami energetycznymi. Nasz ekspert
wskaże potencjalne ryzyka, jakie mogą wiązać się ze skorzystaniem
z nowych rozwiązań oraz doradzi, jak zaplanować kolejne działania,
aby potencjalny inwestor mógł osiągnąć maksymalną korzyść.
Ponadto przedstawione zostaną nowe rozwiązania prawne
pozwalające na rozwijanie działalności prosumenckiej w budynkach
wielolokalowych bądź na odległość.

oferują swoim klientom
usługi w zakresie
sprzedaży i montażu
instalacji odnawialnych
źródeł energii,

•

PROGRAM WEBINARIUM
W ramach szkolenia zostaną przybliżone następujące zagadnienia:

w szczególności instalacji

• prosument zbiorowy i prosument wirtualny – nowe podmioty na

fotowoltaicznych,

rynku odnawialnych źródeł energii,

zamierzają rozwijać

„starym” a „nowym” systemem rozliczeń,

działalność prosumencką

• zasady zaliczania do dotychczasowego systemu wsparcia

na własne potrzeby.

prosumentów,

• net-metering a net-billing, czyli podstawowe różnice między

• warunki przejścia z net-metering do net-billing,
• zasady „handlu” energią w ramach systemu rozliczeń net-billing,
•

rozliczanie prosumentów wykorzystujących magazyny energii

elektrycznej,
•

działalność prosumencka a „zamrożenie” cen energii elektrycznej.

WEBINAR POPROWADZI:
KAMIL IWICKI
Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
Krajowej
Szkoły
Administracji
Publicznej
w Warszawie, programu „Advanced Security
Studies” w George C. Marshall European Center for
Security Studies (Garmisch – Partenkirchen,
Niemcy), a także studium podyplomowego „Prawo
zamówień publicznych” na Uniwersytecie
Warszawskim.

Specjalizuje się w doradztwie prawnym dla przedsiębiorstw z branży energetycznej obejmującym
w szczególności zagadnienia regulacyjne w sektorze gazownictwa. Posiada bogate doświadczenie w dziedzinie
obsługi procesu uzyskiwania oraz zmian koncesji na działalność regulowaną na podstawie ustawy – Prawo
energetyczne i decyzji w przedmiocie wyznaczania operatorów systemów gazowych oraz wspomaga
merytorycznie klientów w obszarze wypełniania obowiązków koncesyjnych i operatorskich, w tym także w
obsłudze procedury administracyjnej w przedmiocie zatwierdzania taryf przez Prezesa URE.
Ponadto świadczy pomoc prawną w obszarze efektywności energetycznej, wytwarzania i sprzedaży energii
elektrycznej oraz odnawialnych źródeł energii.
Kancelaria Wawrzynowicz & Wspólnicy jest jedną z wiodących polskich kancelarii zajmujących się
doradztwem prawnym na rzecz przedsiębiorców działających w regulowanych sektorach gospodarki.
Kancelaria koncentruje się na doradztwie prawnym oraz gospodarczym w sektorze gazownictwa,
elektroenergetyki, ciepłownictwa, a także energetyki odnawialnej i telekomunikacji. Dynamiczny zespół
kilkunastu prawników, dysponujących wieloletnim doświadczeniem branżowym zapewnia
wysokospecjalistyczną obsługę w zakresie spraw regulacyjnych w gazownictwie i energetyce, prawa zamówień
publicznych oraz infrastrukturalnych procesów inwestycyjnych. Istotnym przedmiotem działalności Kancelarii
jest także prawo ochrony konkurencji.

Webinar jest bezpłatny.

