
CEL 

Zapraszamy Państwa na kolejną edycję w konferencji Kontrakty budowlane, które odbędą się 28-29 września 2022 r.

Zaproszeni prelegenci omówią relacje pomiędzy inwestorem a wykonawcą w świetle umów o roboty budowlane.

Przedstawią najbardziej istotne kwestie związane z realizacją projektów budowlanych, wywołujące problemy i

kontrowersje w praktyce. 

Dzięki udziałowi w konferencji dowiesz się m.in.:

▪ Jak skutecznie negocjować warunki kontraktu

▪ Jak pandemia i wojna w Ukrainie wpłynęła na terminy realizacji umowy i jakie są konsekwencje ich niedotrzymania

▪ Jakie są sposoby zabezpieczenia roszczeń z rękojmi i gwarancji budowlanych

▪ Jak nowe technologie oraz digitalizacja, w tym BIM wpływa na kontrakty budowlane

▪ Na kim spoczywa odpowiedzialność w procesie budowlanym

▪ Jakie są sankcje z tytułu nieterminowej realizacji umowy (kary umowne, możliwość odstąpienia od umowy,

wykonanie zastępcze)

▪ Jakie są sposoby nabywania praw autorskich do projektów architektonicznych 

▪ Jakie są zasady waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy na skutek wzrostu kosztów i cen materiałów

▪ Jak w praktyce wygląda prowadzenie sporów budowlanych

▪ Jak skutecznie zastrzec Tajemnicę Przedsiębiorstwa

▪ Jaki są kary umowne i odszkodowania na gruncie podatków CIT oraz VAT

▪ Jakie są konsekwencje odstąpienia od umowy o roboty budowlane

Zaproszeni prelegenci pomogą rozwiać wątpliwości dotyczące najczęściej spotykanych błędów inwestorów oraz

wykonawców przy zawieraniu i realizacji umów, przestrzegania terminów, kar umownych, sposobów określenia

wynagrodzenia czy też rozwiązania umowy.

Konferencję kierujemy do pracowników �rm występujących w procesie budowlanym zarówno po stronie wykonawcy jak i

inwestora, �rm �nansujących roboty budowlane m. in. pracowników i kierowników działów: nieruchomości, prawnych,

inwestycji, umów i planowania oraz podmiotów prowadzących działalność w obszarze kontraktów budowlanych.

Online  

28 ‑ 29 września 2022

Kontrakty budowlane
995 zł netto do 29 września 



Biorąc udział w konferencji otrzymają Państwo zaświadczenie o punktach szkoleniowych do przedstawienia w Okręgowej

Izbie Radców Prawnych.
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PROGRAM 

Środa, 28 września

09:00 
Rozpoczęcie konferencji

09:05 
Negocjacje kontraktu budowlanego

 Tomasz Darowski, Partner w Praktyce Infrastruktury i Energetyki, DZP Domański Zakrzewski Palinka 

▪ Przygotowanie negocjacji

▪ Reguły negocjacji: PZP, regulaminy, negocjacje nieformalne

▪ Intensywnie negocjowane postanowienia: rozkład ryzyk, waloryzacja, koordynacja, kontrola podwykonawców, odbiory

i kontrola jakości, zmiany, gwarancja, kary, zabezpieczenia, odstąpienie, siła wyższa (wojna, epidemia, etc.)

▪ Sukces i porażka w negocjacjach

10:00 
Sposoby zabezpieczenia roszczeń z rękojmi i gwarancji budowlanych

 Michał Prochwicz, Counsel, Bird& Bird 

▪ Gwarancja bankowa – cechy, sposób zawarcia, klauzule, zarzuty 

▪ Gwarancja ubezpieczeniowa oraz inne gwarancje 

▪ Poręczenie

▪ Zatrzymanie części wynagrodzenia wykonawcy lub kaucja gwarancyjna

10:40 
Przerwa

11:00 
Wstrzymanie uruchomienia gwarancji bankowej złożonej na zabezpieczenie roszczeń inwestora przeciwko
wykonawcy w świetle orzecznictwa sądowego

 Tomasz Romanowski, Adwokat, Wspólnik, RESIST Rezanko Sitek 

 Agnieszka Lewandowska, Radca prawny, RESIST Rezanko Sitek 

▪ Ogólna charakterystyka gwarancji, relacja pomiędzy stosunkiem gwarancji a stosunkiem podstawowym

▪ Uprawnienie gwaranta do odmowy wypłaty sumy gwarancji w kontekście dopuszczalności zabezpieczenia powództwa

▪ Procesowe warunki dopuszczalności zabezpieczenia roszczenia poprzez wstrzymania realizacji gwarancji bankowej

▪ Treść roszczenia zabezpieczanego poprzez wstrzymanie wykonania gwarancji

▪ Sposoby zabezpieczenia powództwa dotyczącego gwarancji
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▪ Uprawdopodobnienia roszczenia o wstrzymanie realizacji gwarancji

▪ Interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia

11:40 
Odpowiedzialność w procesie budowlanym

 Łukasz Kotarba, Counsel, Radca prawny, Kancelaria Hoogells 

▪ Proces budowlany – ujęcie cywilnoprawne oraz publicznoprawne

▪ Role, obowiązki oraz uprawnienia uczestników procesu budowlanego

▪ Rodzaj, zakres oraz podstawa odpowiedzialności uczestników procesu budowlanego

▪ Sądowe dochodzenie roszczeń związanych z procesem budowlanym

▪ Studium przypadków

12:30 
Przerwa

13:10 
Tajemnica przedsiębiorstwa w kontraktach budowlanych

 Bolesław Szyłkajtis, Adwokat, Partner Zarządzający, LTCA Legal Szyłkajtis Sp.k. 

14:00 
Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy na skutek wzrostu kosztów i cen materiałów

 Dr Rafał Morek, Adwokat, Partner, DWF Poland 

 Dr Jan Markiewicz, Adwokat, Counsel, DWF Poland 

 Michał Szumbarski, Adwokat, Senior Associate, DWF Poland 

▪ Jak odpowiednio zabezpieczyć się w umowie przed in�acją, drożyzną i wahaniami koniunktury?

14:50 
Praktyczne aspekty prowadzenia sporów budowlanych na tle wybranych doświadczeń

 Mirosław Skrycki, Adwokat, wspólnik, BWHS Wojciechowski Springer i Wspólnicy 

▪ Zarządzanie procesem inwestycyjnym, a zarządzanie sporem budowlanym

▪ Szansa na zabezpieczenie roszczeń = ekspozycja na zabezpieczenie roszczeń

▪ Specy�ka postępowania dowodowego w sporach budowlanych - praktyka realizacji dowodów z opinii specjalistycznych

15:40 
Zakończenie pierwszego dnia konferencji
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Czwartek, 29 września

09:00 
Rozpoczęcie konferencji

09:05 
Nabywanie praw autorskich do projektów architektonicznych i uprawnienia do dokonywania zmian w projektach

 Piotr Staniszewski, Partner w Zespole Nieruchomości, Dentons 

▪ Zakres ochrony prawnej utworu w rozumieniu prawa autorskiego

▪ Czy każdy projekt architektoniczny jest utworem?

▪ Licencja vs nabycie praw autorskich

▪ Ustawowa licencja na wybudowanie zaprojektowanego obiektu

▪ Prawa zależne do projektu architektonicznego, opracowania

▪ Prawa właściciela obiektu vs prawa projektanta

▪ Prawo do zmiany projektu architektonicznego

▪ Przenoszenie nabytych praw autorskich w praktyce transakcyjnej

10:00 
Nowe technologie oraz digitalizacja, w tym BIM, i ich wpływ na kontrakty budowlane

 Lidia Dziurzyńska-Leipert, Partner, Departament Nieruchomości i Budownictwa, Kancelaria CMS 

 Aleksander Grabecki, Starszy prawnik, Departament Nieruchomości i Budownictwa, Kancelaria CMS 

▪ Gdzie jesteśmy? Rozwój nowych technologii i ich zastosowanie w procesie budowlanym i w projektach inwestycyjnych

- BIM w sektorze zamówień publicznych i w sektorze prywatnym;

- BMS, automatyka w budynkach;

- AI i robotyka w e-commerce (obiekty logistyczne).

▪  Dokąd zmierzamy?  

- digitalizacja jako jeden z celów wydatkowania środków z KPO;

- BIM jako narzędzie zrównoważonego budownictwa (ESG);

- obowiązek stosowania metodyki BIM w zamówieniach publicznych;

- rosnące znaczenie tzw. green buildings (automatyka w budynkach, BMS);

- Nowy Europejski Bauhaus;

- certy�kacja.

▪ Aspekty regulacyjne

- obecny stan prawny: PZP, Prawo Budowlane, stan implementacji normy ISO 19650 dot. stosowania metodyki BIM;

- niezbędne zmiany regulacyjne (PZP, pełna implementacja normy ISO 19650).   
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▪ Aspekty kontraktowe: wpływ stosowania nowych technologii na relacje kontraktowe pomiędzy uczestnikami procesu

inwestycyjnego

- nowi uczestnicy procesu inwestycyjnego,

- rozkład ryzyk i odpowiedzialności pomiędzy uczestnikami procesu inwestycyjnego

- umowy wielostronne (Alliance Contracts)?

▪  Wzorce umowne

- audyt stosowanych wzorców umownych (głównie FIDIC) do realizacji inwestycji z wykorzystaniem vs. nowe wzorce

umowne

- prawo własności intelektualnej i cyberbezpieczeństwo.

10:50 
Przerwa

11:20 
Nieterminowa realizacja umowy

 Barbara Pancer, Radca prawny, Local Partner w praktyce nieruchomości, GREENBERG TRAURIG Nowakowska-Zimoch

Wysokiński 

▪ Określanie terminów realizacji umowy

▪ Harmonogram robót a odbiory i rozliczenia częściowe

▪ Możliwość zawieszenia wykonania robót oraz przedłużenia czasu na ukończenie

▪ Odpowiedzialność z tytułu przekroczenia terminów umownych

▪ Sankcje z tytułu nieterminowej realizacji umowy (kary umowne, możliwość odstąpienia od umowy, wykonanie

zastępcze)

▪ Wpływ pandemii i wojny w Ukrainie na terminy realizacji umowy i konsekwencje ich niedotrzymania

12:10 
Odstąpienie od umowy o roboty budowlane

 Piotr Stenko, Starszy prawnik, Departament Nieruchomości i Budownictwa, Kancelaria CMS 

▪ Typowe podstawy odstąpienia w kontraktach budowlanych

▪ Wadliwe lub opóźnione wykonywanie robót budowlanych, skutki zaniechań własnych wykonawcy, rola przyczynienia

się inwestora do powstania podstaw odstąpienia

▪ Podstawy odstąpienia w przypadku nieprawidłowości po stronie inwestora:

- Skutki wadliwości dokumentacji, terenu budowy, braku płatności za roboty zasadnicze i dodatkowe w kontekście

odstąpienia

- Gwarancja zapłaty

▪ Upadłość lub restrukturyzacja uczestników procesu inwestycyjnego, a odstąpienie od umowy

▪ Strategie działania, właściwe przygotowanie do odstąpienia, a także konsekwencje w zakresie rozliczenia inwestycji
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13:00 
Przerwa

13:50 
Rozwiązanie umowy o roboty budowlane

 Dominik Hińcz, Senior Associate w praktyce rozwiązywania sporów, Bird&Bird 

▪ Sposoby rozwiązania kontraktu budowlanego

▪ Odstąpienie a wypowiedzenie umowy

▪ Przesłanki umownego i ustawowego prawa odstąpienia

▪ Skutki odstąpienia: z mocą wsteczną czy na przyszłość?

14:40 
Podatki w robotach budowlanych

 Aleksandra Stankiewicz, Radca prawny, doradca podatkowy, PragmatIQ Kancelaria Prawna Szymkowiak 

▪ Zagadnienia podatkowe związane z kaucjami gwarancyjnymi

▪ Kary umowne i odszkodowania na gruncie podatków CIT oraz VAT

▪ Odpowiedzialność solidarna inwestora a koszty uzyskania przychodu

▪ Znaczenie protokołu odbioru na gruncie podatków CIT oraz VAT

▪ Stawki VAT w branży budowlanej

15:30 
Zakończenie konferencji
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PRELEGENCI 
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Tomasz Darowski
Partner w Praktyce Infrastruktury i Energetyki DZP Domański Zakrzewski Palinka 

Tomasz specjalizuje się w inwestycjach infrastrukturalnych, kontraktach zawieranych

w związku z takimi inwestycjami i prowadzeniu sporów wynikających z takich

kontraktów. Doradza w projektach w sektorze drogowym, kolejowym, gospodarowania

odpadami, wodociągowo-kanalizacyjnym i w energetyce, w tym w projektach typu

koncesyjnego i PPP. Doradza podmiotom z branży zbrojeniowej. Członek

Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (polskiej krajowej organizacji

FIDIC). 

Lidia Dziurzyńska-Leipert
Partner, Departament Nieruchomości i Budownictwa Kancelaria CMS 

Lidia Dziurzyńska-Leipert jest radcą prawnym i partnerem w Departamencie

Nieruchomości i Budownictwa kancelarii CMS, w którym kieruje również zespołem

obsługującym klientów z DACH. Jest odpowiedzialna za rozwój praktyk w regionie

CEE. Specjalizuje się w doradztwie na rzecz inwestorów, wykonawców, projektantów

i innych podmiotów uczestniczących w realizacji inwestycji budowlanych, zarówno

w sektorze prywatnym (w tym inwestorom i wykonawcom realizującym inwestycje

green�elds i brown�eld), jak również w sektorze zamówień publicznych realizowanych

m.in. w oparciu o wzory FIDIC. Doradza wiodącym instytucjom kultury w projektach

dotyczących realizacji nowych obiektów kultury. Współpracuje z instytucjami

pozarządowymi w projektach dotyczących nowych technologii i digitalizacji w tym

implementacji BIM oraz ESG w sektorze nieruchomościowym i budowlanym.

Reprezentuje klientów w sporach budowlanych, w postępowaniach mediacyjnych oraz

w negocjacjach mających na celu pozasądowe zakończenie sporów sądowych.

Uczestniczyła w postępowaniach sądowych dotyczących kluczowych inwestycji

infrastrukturalnych. Lidia Dziurzyńska-Leipert jest zaliczana w rankingach Chambers

Europe i The Legal 500 do grona wiodących prawników w zakresie prawa

budowlanego. 
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Aleksander Grabecki
Starszy prawnik, Departament Nieruchomości i Budownictwa Kancelaria CMS 

Aleksander Grabecki jest adwokatem i starszym prawnikiem w Departamencie

Nieruchomości i Budownictwa w CMS. Od lat skutecznie doradza w realizacji

projektów inwestycyjnych na każdym etapie procesu inwestycyjnego i we wszystkich

segmentach rynku, nie wyłączając sektora zamówień publicznych. Posiada

wszechstronne doświadczenie w dziedzinie najmu, w szczególności w zakresie

projektów biurowych, komercyjnych, magazynowych i hotelowych. Był zaangażowany

w szereg multijurysdykcyjnych i lokalnych transakcji z aspektem nieruchomościowym.

Wspierał również Klientów przy strukturyzacji transakcji, �nansowaniu

i re�nansowaniu nieruchomości. Jego doświadczenie obejmuje m.in. doradztwo

w zakresie kontraktów budowlanych, w tym w formule FIDIC oraz umów o prace

projektowe, w tym w oparciu o technologię BIM [en. Building Information Modelling].

Reprezentuje Klientów w postępowaniach administracyjnych, sądowo-

administracyjnych i cywilnych. Przed dołączeniem do CMS pracował w kancelarii

Domański Zakrzewski Palinka oraz w spółkach z grupy Getin Noble Bank jako in-house

lawyer. 

Dominik Hińcz
Senior Associate w praktyce rozwiązywania sporów Bird&Bird 

Dominik doradza klientom od 2014 roku. Specjalizuje się w prowadzeniu złożonych

sporów gospodarczych, korporacyjnych i zbiorowych. Jego bogate doświadczenie

obejmuje kompleksową obsługę prawną klientów korporacyjnych w dziedzinie

postępowań cywilnych i administracyjnych, w tym zastępstwo procesowe przed

sądami gospodarczymi i administracyjnymi oraz organami administracji publicznej,

opracowywanie strategii procesowych, negocjowanie i sporządzanie umów, ugód

i porozumień oraz reprezentację w toku negocjacji, mediacji i postępowań

arbitrażowych. Dominik świadczył także szerokie doradztwo na rzecz �rm w zakresie

obligacji korporacyjnych oraz produktów �nansowych i ubezpieczeniowych. Przed

dołączeniem do Bird & Bird doświadczenie zawodowe zdobywał, pracując dla

wiodących polskich i międzynarodowych kancelarii oraz agencji obrotu

nieruchomościami. Ukończył z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji oraz

Podyplomowe Studia Negocjacji, Mediacji i innych Alternatywnych Metod

Rozwiązywania Sporów na Uniwersytecie Warszawskim. Odbył także kurs prawa

amerykańskiego w Centrum Prawa Amerykańskiego organizowany przez UW we

współpracy z University of Florida. Obecnie przygotowuje pracę doktorską z zakresu

obligacji korporacyjnych. Wpisany na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie

Radców Prawnych w Warszawie. Jest autorem wielu publikacji w prasie oraz wystąpień

publicznych w zakresie odpowiedzialności kontraktowej i postępowania cywilnego. 
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Łukasz Kotarba
Counsel, Radca prawny Kancelaria Hoogells 

Counsel, radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Specjalizuje się w doradztwie prawnym związanym z realizacją inwestycji

infrastrukturalnych oraz budowlanych, ze szczególnym uwzględnieniem sporów

sądowych związanych z procesem inwestycyjnym oraz sporów dotyczących obrotu

gospodarczego. Posiada bogate doświadczenie procesowe – reprezentuje Klientów

w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz sądowo-administracyjnych.

Doświadczenie zdobywał na etapie realizacyjnym oraz przy okazji sporów dotyczących

projektów infrastrukturalnych i budowlanych, m.in.: budowa linii kolejowych, dróg

ekspresowych oraz autostrad, a także budowa fabryki płytek ceramicznych, obiektów

użyteczności publicznej, obiektów hotelowych. Zakres specjalizacji i doradztwa: prawo

cywilne i gospodarcze w branży budowlanej, prawo budowlane, prawo umów, obsługa

roszczeń, spory sądowe i mediacje. 

Agnieszka Lewandowska
Radca prawny RESIST Rezanko Sitek 

Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze podmiotów gospodarczych, w szczególności

z sektora bankowego oraz budowlanego. Posiada szerokie doświadczenie

w reprezentacji podmiotów gospodarczych w postępowaniach sądowych

i administracyjnych. Zajmuje się doradztwem prawnym związanym z zarządzaniem

kontraktami budowlanymi, w tym w zakresie analizy i mitygowania ryzyka uczestników

procesu inwestycyjnego. Doradza wykonawcom i inwestorom w zakresie sporów

dotyczących treści umów, dochodzenia należności z tytułu wykonania robót

budowlanych, dochodzenia praw w przypadku niewykonania umów lub ich

nieprawidłowego wykonania, a także w zakresie obrony przed roszczeniami stron

kontraktu budowlanego, w tym w zakresie roszczeń z tytułu gwarancji, rękojmi,

roszczeń odszkodowawczych, rozliczeń kaucji gwarancyjnych oraz realizacji gwarancji

bankowej lub ubezpieczeniowej. Oferuje wszechstronne wsparcie w zakresie analizy

ryzyka, negocjowania i zabezpieczania umów budowlanych i deweloperskich oraz

bieżącej obsługi w toku ich wykonywania, ze szczególnym uwzględnieniem zmian

koniunkturalnych oraz problemów wynikających z potencjalnej niewypłacalności

drugiej strony. Zapewnia kompleksową reprezentację w sporach na gruncie umów

deweloperskich, w szczególności w zakresie prawidłowości wykonania umowy oraz

stosowania niedozwolonych postanowień umownych. Analizuje ryzyka upadłościowe

oraz doradza przy restrukturyzacji zadłużeń oraz przy prowadzeniu postępowań

z zakresu prawa upadłościowego dla podmiotów z sektora �nansowego i budowlanego.

Autorka licznych artykułów na łamach Rzeczpospolitej i Dziennika Gazety Prawnej. 



Kontrakty budowlane

(11574) 22 333 97 77   konferencje@pb.pl  

Dr Jan Markiewicz
Adwokat, Counsel DWF Poland 

Dr Jan Markiewicz jest adwokatem, członkiem Departamentu Rozwiązywania Sporów

i Arbitrażu w warszawskim biurze DWF Poland. Absolwent Uniwersytetu Cambridge

w Wielkiej Brytanii (LL.M.). W swojej praktyce Jan specjalizuje się w reprezentowaniu

przedsiębiorców w postępowaniach sądowych i arbitrażowych w sprawach na gruncie

umów handlowych i w sprawach budowlanych (w tym umów zawartych na podstawie

wzorców FIDIC), jak również w postępowaniach egzekucyjnych i upadłościowych.

Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów dotyczących inwestycji

infrastrukturalnych, w szczególności elektrociepłowni. Reprezentował największe

działające w Polsce sieci handlowe przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi

w wielu procesach z dostawcami na gruncie przepisów ustawy o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji. 

Dr Rafał Morek
Adwokat, Partner DWF Poland 

Dr Rafał Morek, adwokat, jest partnerem w DWF Poland. Jego praktyka koncentruje

się na doradztwie w zakresie międzynarodowych i krajowych projektów

infrastrukturalnych i sporów. Reprezentował wykonawców, zamawiających,

projektantów oraz konsultantów w wielu różnych projektach. Ma bogate

doświadczenie w negocjowaniu umów oraz doradzaniu w zakresie ich wykonywania

lub rozliczania. Jest członkiem Grupy Zadaniowej FIDIC nr 15, która opracowała

„Złote Zasady FIDIC” dla potrzeb Warunków Kontraktowych FIDIC. Jako arbiter lub

pełnomocnik reprezentujący klientów w postępowaniach arbitrażowych brał udział

w ponad 70 postępowaniach prowadzonych zgodnie z regulaminami ICC, SCC, ICSID,

UNCITRAL, CAS w Lozannie, SAKiG, Lewiatan i innymi. Rafał Morek jest

certy�kowanym mediatorem oraz trenerem mediacji, często występuje w roli

negocjatora lub członka DAB. Jest nominowany w rankingach Best Lawyers (Arbitraż

i Mediacja), Chambers Global i Chambers Europe (Rozwiązywanie Sporów, Most

in Demand Arbitrators oraz w Real Estate & Construction), Legal 500, oraz Who’s Who

Legal (Arbitraż: Prawnicy i Przyszli Liderzy). W 2019 r. wybrany „liderem rynku"

w rankingu dziennika „Rzeczpospolita" w kategorii spory międzynarodowe. Dr Morek

jest również pracownikiem naukowym - starszym wykładowcą na Wydziale Prawa

i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz autorem wielu publikacji

dotyczących rozstrzygania sporów, prawa prywatnego i porównawczego. 
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Barbara Pancer
Radca prawny, Local Partner w praktyce nieruchomości GREENBERG TRAURIG
Nowakowska-Zimoch Wysokiński 

Barbara Pancer uczestniczy w dużych projektach w branży nieruchomości oraz

projektach infrastrukturalnych realizowanych na rynku polskim, w tym w inwestycjach

obejmujących centra logistyczne, centra handlowe oraz budynki biurowe.

Przygotowuje i negocjuje umowy dotyczące całego procesu inwestycyjnego, w tym

umowy sprzedaży, umowy o generalne wykonawstwo (EPC) oraz inne umowy o roboty

budowlane (również te oparte na wzorach umów FIDIC), umowy o zarządzanie

inwestycją (DMA), umowy o zarządzanie nieruchomościami oraz umowy najmu

nieruchomości komercyjnych. Doradza przy realizacji inwestycji na każdym etapie

procesu budowlanego - od uzyskania pozwolenia na budowę po pozwolenie

na użytkowanie. Posiada szerokie doświadczenie w prowadzeniu analiz due diligence

stanu prawnego nieruchomości w związku ze sprzedażą i kupnem nieruchomości, oraz

analiz wykonywanych na zlecenie banków �nansujących nabycie lub budowę

nieruchomości. Barbara Pancer kieruje również Praktyką Ochrony Środowiska

w warszawskim biurze Greenberg Traurig. W ramach tej praktyki reprezentuje

klientów w sprawach dotyczących odnawialnych źródeł energii oraz różnego typu

kwestiach związanych z ochroną środowiska – w szczególności w kwestiach

wodnoprawnych, zanieczyszczenia gruntów, gospodarki odpadami oraz ESG.

Reprezentuje inwestorów instytucjonalnych i prywatnych, deweloperów, banki, spółki

energetyczne, instytucje państwowe, wynajmujących oraz najemców w związku

z projektami dotyczącymi nieruchomości handlowych, magazynowych, biurowych

i mieszkalnych. Doradza również klientom w kwestiach związanych z procesem

inwestycyjnym, także przy uzyskiwaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

realizacji przedsięwzięcia, decyzji o warunkach zabudowy, pozwoleń na budowę oraz

w kwestiach dotyczących realizacji budowy. 
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Michał Prochwicz
Counsel Bird& Bird 

Specjalizuje się w prawie nieruchomościowym, handlowym oraz w obsłudze

transakcyjnej. Senior Associate w praktyce nieruchomości kancelarii Bird & Bird.

Michał Prochwicz jest adwokatem doradzającym od ponad dziesięciu lat klientom

polskim i zagranicznym w zakresie prawa i transakcji nieruchomościowych (w

szczególności w zakresie przeprowadzania procesów badania due diligence

nieruchomości, doradztwa transakcyjnego podczas procesów nabywania oraz

zbywania nieruchomości, komercjalizacji obiektów biurowych i handlowo-usługowych,

negocjowania umów najmu, doradztwa w trakcie procesów budowalnych). Posiada

bogate doświadczenie transakcyjne w odniesieniu do różnego rodzaju projektów

nieruchomościowych. Realizował transakcje, których przedmiotem były obiekty

logistyczne i produkcyjno-magazynowe, centra handlowe, biurowce, grunty

przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową a także hotele. Doradzał zarówno przy

transakcjach typu „asset deal”, „share deal”, jak również przy transakcjach polegających

na sprzedaży przedsiębiorstw (zorganizowanych zespołów składników majątkowych).

Przygotowywał i negocjował umowy najmu i dzierżawy dla obiektów

nowopowstających jak i umowy dla powierzchni w istniejących obiektach. Brał udział

w transakcjach typu sale and lease back. Ponadto posiada istotne doświadczenie

w zakresie prawa handlowego i transakcji typu M&A. Doradzał przy przekształceniach,

łączeniach oraz innego rodzaju reorganizacjach spółek. Realizował transakcje przejęć

spółek (M&A) z udziałem pierwotnych założycieli, inwestorów branżowych oraz

funduszy private equity. Negocjował umowy inwestycyjne, umowy wspólników,

dokumentację transakcyjną oraz dokumentację �nansową czy dokumenty

zabezpieczeń. Przygotowywał zgłoszenia zamiaru koncentracji do UOKiK. W latach

2012 – 2017 pracował w jednej z największych w Polsce, międzynarodowej kancelarii

prawniczej w zespole obsługującym klientów niemieckojęzycznych. Poza licznymi

transakcjami nieruchomościowymi doradzał w bieżących sprawach korporacyjnych,

prowadził sprawy sądowe i egzekucyjne, negocjował dokumenty zabezpieczeń,

przygotowywał reorganizacje strukturalne klientów oraz ich kontrahentów. W latach

2005 – 2012 pracował w prestiżowej międzynarodowej kancelarii prawniczej w Polsce

specjalizującej się oraz transakcjach M&A oraz w polskiej kancelarii butikowej

specjalizującej się w transakcjach M&A. Michał Prochwicz jest absolwentem Wydziału

Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuje w języku polskim,

angielskim i niemieckim. 
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Tomasz Romanowski
Adwokat, Wspólnik RESIST Rezanko Sitek 

Specjalizuje się w prawie zobowiązań i prawie rzeczowym, ze szczególnym

uwzględnieniem prawnych sposób zabezpieczania wierzytelności. Zajmuje się bieżącą

obsługą podmiotów z sektora �nansowego i budowlanego, obejmującą wszystkie

aspekty ich funkcjonowania w obrocie prawnym, w tym w szczególności dochodzenie

wierzytelności na drodze prawnej. Doradza syndykom i zarządcom we wszelkich

kwestiach związanych z prowadzonymi przez nich postępowaniami, w tym wobec

spółek prawa handlowego, banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-

kredytowych. Posiada bogate doświadczenie procesowe wynikające

z reprezentowania klientów jako pełnomocnik w ponad tysiącu postępowań sądowych.

Doradza klientom indywidualnym oraz reprezentuje ich w sprawach z zakresu prawa

cywilnego oraz rodzinnego. Jest prawnikiem wyróżnionym w międzynarodowym

rankingu Legal 500 EMEA w dziedzinie sporów sądowych ('dispute resolution'). 

Mirosław Skrycki
Adwokat, wspólnik BWHS Wojciechowski Springer i Wspólnicy 

Współtworzy Praktykę Postępowań Sądowych i Arbitrażowych. Specjalizuje się

w prowadzeniu procesów cywilnych, obsłudze procesów negocjacyjnych, prawie

antymonopolowym i ochrony konkurencji. Reprezentuje kadrę menedżerską

w postępowaniach cywilnych, karnych i karno-skarbowych. Posiada głęboką wiedzę

na temat linii orzeczniczych Sądu Okręgowego oraz Sądu Apelacyjnego w Warszawie

dotyczących wszelkich aspektów prowadzenia procesu cywilnego. Przez wiele lat

pełnił funkcję asystenta sędziego w Wydziale Cywilnym Sądu Apelacyjnego

w Warszawie. 

Piotr Staniszewski
Partner w Zespole Nieruchomości Dentons 

Radca prawny i partner w warszawskim biurze Dentons oraz członek Zespołu

Nieruchomości. Specjalizuje się w prawie nieruchomości, prawie spółek oraz prawie

handlowym. Reprezentuje inwestorów krajowych i międzynarodowych w zakresie

realizacji nowych lub przebudowy już istniejących centrów handlowych, budynków

biurowych, mieszkaniowych oraz magazynów. Doradza w kwestiach dokumentacji

budowlanej oraz pozwoleń, a także ma szerokie doświadczenie w negocjowaniu

i egzekwowaniu umów budowlanych. Prowadził lub nadzorował wiele transakcji

inwestycyjnych (typu asset i share deal) dotyczących sprzedaży lub nabycia budynków

biurowych, magazynów, centrów handlowych, a także osiedli mieszkaniowych /

sektora mieszkań na wynajem. Doradzał także przy wynajmie tego typu obiektów.

Piotr doradzał również międzynarodowym instytucjom �nansowym w kontekście

�nansowania inwestycji w sektorze nieruchomości. Od 2019 roku pełni funkcję

Członka Zarządu w Polskiej Radzie Centrów Handlowych (PRCH). Wyróżniony

w międzynarodowym rankingu prawniczym The Legal 500 EMEA 2022 w kategorii

„Spory i Projekty Budowlane” (Leading Individual). 
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Aleksandra Stankiewicz
Radca prawny, doradca podatkowy PragmatIQ Kancelaria Prawna Szymkowiak 

Członek zespołu podatkowego w Kancelarii PragmatIQ. Zajmuje się kompleksową

obsługą podmiotów gospodarczych oraz bieżącym doradztwem podatkowym

i prawnym, ze szczególnym uwzględnieniem planowania podatkowego. Od strony

podatkowej wspiera przedsiębiorców w transakcjach biznesowych, zarówno na etapie

ich przygotowywania jak i przeprowadzania, m.in. w ramach wykonywanych audytów

podatkowych. Autorka artykułów o tematyce podatkowej na portalu doradzamy.to.

Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Doświadczenie zdobywała w poznańskich kancelariach prawnych. 

Piotr Stenko
Starszy prawnik, Departament Nieruchomości i Budownictwa Kancelaria CMS 

Piotr Stenko jest radcą prawnym oraz starszym prawnikiem w Departamencie

Nieruchomości i Budownictwa w kancelarii CMS. Piotr posiada ponad dziesięcioletnie

doświadczenie w doradztwie infrastrukturalnym ze szczególnym uwzględnieniem

sporów sądowych i arbitrażowych wynikających z inwestycji infrastrukturalnych oraz

doradztwie związanym z niewypłacalnością i sporami transgranicznymi. Piotr

reprezentuje generalnych wykonawców w sporach sądowych i arbitrażowych

związanych z realizacją inwestycji drogowych (autostrady, drogi krajowe i wojewódzkie

m.in. w oparciu o wzorce FIDIC), energetycznych, szynowych i morskich. Doradza

również generalnym wykonawcom w związku z realizacją umów dotyczących

znaczących inwestycji infrastrukturalnych w branży drogowej, energetycznej,

szynowej (branża kolejowa i tramwajowa, w tym także dostawy pojazdów szynowych),

chemicznej i wodnej (inwestycje morskie i śródlądowe). Piotr jest prawnikiem

rekomendowanym w rankingu Legal500 w zakresie branży Construction, a źródła

rynkowe wskazują, że „rozumie potrzeby biznesowe klientów, dobrze zna branżę,

a jego porady są zawsze trafne i na czas. Ma duże doświadczenie w rozwiązywaniu

sporów”. W zakresie doradztwa związanego z niewypłacalnością Piotr występował

jako pełnomocnik wierzycieli (banki i wierzyciele handlowi) w szeregu postępowań

upadłościowych m.in. w związku z udzielonymi �nansowaniami, w tym w związku

z rozliczeniem kredytów konsorcjalnych, a także w sporach związanych

z niewypłacalnością (dot. m.in. wyprowadzania majątku). Doradza w związku

z upadłością i restrukturyzacją, w tym w związku z około upadłościowym

zabezpieczeniem transakcji. Jest autorem szeregu publikacji naukowych z zakresu

postępowania cywilnego, prawa upadłościowego i arbitrażu. 
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Michał Szumbarski
Adwokat, Senior Associate DWF Poland 

Michał Szumbarski jest adwokatem i członkiem Zespołu Rozwiązywania Sporów

w warszawskim biurze DWF. Specjalizuje się w sporach gospodarczych, ze szczególnym

uwzględnieniem ze szczególnym uwzględnieniem sektora �nansowego

i infrastrukturalnego. Posiada ponad 9-letnie doświadczenie w szerokim zakresie

sporów gospodarczych, w tym w głośnych sprawach dotyczących: roszczeń

ubezpieczeniowych, odpowiedzialności odszkodowawczej, sporów korporacyjnych,

zamówień publicznych, roszczeń wynikających z umów budowlanych, postępowań

nakazowych i egzekucyjnych, postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Michał Szumbarski reprezentuje klientów głównie przed polskimi sądami

powszechnymi i Sądem Najwyższym. Uczestniczył w procesach negocjacyjnych dla

klientów, w tym w negocjacjach dotyczących wysokowartościowych umów ugodowych

związanych z inwestycjami infrastrukturalnymi. Michał Szumbarski regularnie doradza

klientom w różnych kwestiach prawnych związanych z kontraktami budowlanymi

o dużej wartości opartymi na FIDIC, dotyczącymi linii kolejowych i autostrad. Posiada

bogate doświadczenie w zakresie prawnych aspektów bieżącego zarządzania

kontraktami budowlanymi, procedur kontraktowych FIDIC oraz przygotowywania

roszczeń kontraktowych w ramach kontraktów opartych na FIDIC. Michał Szumbarski

posiada również doświadczenie w doradztwie prawnym związanym z umowami

handlowymi, ładem korporacyjnym, nabyciem aktywów oraz śledzeniem aktywów. 

Bolesław Szyłkajtis
Adwokat, Partner Zarządzający LTCA Legal Szyłkajtis Sp.k. 

Specjalizuje się w prowadzeniu postępowań sądowych, arbitrażowych oraz szeroko

pojętym doradztwie prawnym w zakresie inwestycji budowlanych, w tym

infrastrukturalnych. Na co dzień reprezentuje klientów z branży budowlanej,

infrastrukturalnej, przemysłowej oraz energetycznej na każdym etapie inwestycji oraz

sporu. Zapewnia kompleksowe doradztwo w zakresie prawa budowlanego, cywilnego

oraz prawa umów. Do każdego klienta podchodzi indywidualnie dążąc

do wypracowania optymalnej strategii działania przy uwzględnieniu zarówno interesu

prawnego, jak i ekonomicznego klienta. Posiada wieloletnie doświadczenie

w prowadzeniu sporów oraz obsłudze prawnej klientów z branży budowlanej. Swoje

doświadczenie zdobył przy realizacji kluczowych projektów budowlanych

i infrastrukturalnych, m.in. budowy stadionów, dróg ekspresowych, autostrad, linii

kolejowych, dworców kolejowych i nieruchomości deweloperskich. Doradzał

i reprezentował polskie i zagraniczne spółki w największych sporach budowlanych

w Polsce. Obsługuje klientów w języku polskim, angielskim oraz niemieckim. 
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Potwierdzam, że zapoznałam/em się z Regulaminem wydarzenia i akceptuję jego treść. 

Chcę wiedzieć pierwszy i otrzymywać Newsletter Konferencje "PB" od wydawcy „Pulsu Biznesu” (Bonnier Business Polska) na zasadach określonych w „Regulaminie serwisów

internetowych Bonnier Business Polska”.  

Chcę być na bieżąco! Zgadzam się na otrzymywanie od wydawcy „Pulsu Biznesu” (Bonnier Business Polska) e-maili z informacjami o promocjach i ciekawych ofertach jego

produktów i usług.  

Chcę wiedzieć więcej! Zgadzam się, by dzwonił do mnie przedstawiciel wydawcy „Pulsu Biznesu” (Bonnier Business Polska) i informował mnie o promocjach i ciekawych ofertach

jego produktów i usług.  

Administratorem danych osobowych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Dane są przetwarzane w celu organizacji konferencji oraz w celach marketingowych na

podstawie odrębnie udzielonych zgód, które mogą zostać odwołane w każdej chwili. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w Klauzuli Informacyjnej

RODO Zobacz więcej  

 Pieczątka i podpis
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https://apps.bonnier.pl/regulaminy/pdf/Regulamin_wydarzen_platnych_05072022_pdf.pdf
https://apps.bonnier.pl/regulaminy/pdf/RODO_klauzula_informacyjna_konferencje.pdf


Podaj e‑maile i telefony osób, które będą uczestniczyć w konferencji. Zgłoszone przez Ciebie osoby otrzymają od nas e‑mail

z prośbą o potwierdzenie swoich danych, akceptację regulaminu oraz wyrażenie stosownych zgód. Potwierdzenie danych

przez te osoby oraz akceptacja regulaminu są niezbędne do wzięcia udziału w konferencji.

Podane dane kontaktowe będą nam służyć także do przekazania informacji o ewentualnych zmianach czy przesłania

materiałów szkoleniowych z wydarzenia. 
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Regulamin uczestnictwa w konferencjach, warsztatach, szkoleniach płatnych organizowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o.

1. Organizatorem warsztatów/konferencji/szkoleń płatnych („Wydarzenia”) jest Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kijowska 1, wpisana do Rejestru

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

0000024847, NIP: 113-01-55-210, wysokość kapitału zakładowego: 2 000 000,00 PLN („Organizator”).

2. Wynagrodzenie należne Organizatorowi za udział jednej osoby w Wydarzeniu („Cena”) określane są każdorazowo na dedykowanej stronie Wydarzenia („Strona Wydarzenia”) w

informacjach ogólnych dotyczących Wydarzenia lub innej sekcji wg wyboru Organizatora. Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, a w przypadku konferencji stacjonarnych

także przerwy kawowe, lunch. Wszelkie inne koszty niewskazane przez Organizatora (np. koszty przejazdu, zakwaterowania) uczestnik Wydarzenia pokrywa we własnym zakresie. W

przypadku Wydarzeń organizowanych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej cena obejmuje wyłącznie prelekcje oraz materiały szkoleniowe.

3. Płatności należy dokonywać na rachunek bankowy Organizatora wskazany każdorazowo na Stronie Wydarzenia z uwzględnieniem informacji wskazanych przez Organizatora na fakturze

pro forma lub na fakturze VAT.

4. Wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego udostępnionego przez Organizatora i zamieszczonego na stronie internetowej Wydarzenia (tj. www.konferencje.pb.pl lub innej

wskazanej przez Organizatora) („Zgłoszenie”) i zatwierdzenie Zgłoszenia poprzez aktywowanie dedykowanego przycisku „Zarejestruj z obowiązkiem zapłaty” lub pobranie, wypełnienie i

odesłanie podpisanego przez osoby uprawnione (w formie papierowej lub skanem na adres e-mail Organizatora) formularza w formacie .pdf zamieszczonego na stronie internetowej

Wydarzenia, jest równoznaczne z zawarciem z Organizatorem przez podmiot wskazany w Zgłoszeniu jako podmiot zgłaszający umowy, której przedmiotem jest umożliwienie osobom

wskazanym w Zgłoszeniu uczestnictwa w Wydarzeniu. Na podstawie Zgłoszenia Organizator wystawia i przesyła na adres poczty elektronicznej wskazany w Zgłoszeniu fakturę pro

forma płatną w terminie siedmiu (7) dni od daty Zgłoszenia.

5. Biorąc pod uwagę fakt, że Zgłoszenie dokonywane może być przez osobę �zyczną działającą w imieniu i na rzecz innych osób, osoba zgłaszająca zobowiązana jest w trakcie dokonywania

Zgłoszenia do potwierdzenia stosownego upoważnienia. W przeciwnym wypadku Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia Zgłoszenia.

6. Osoba dokonująca Zgłoszenia ponosi odpowiedzialność za oświadczenia składane w trakcie realizacji procedury Zgłoszenia. Szczegółowe warunki Zgłoszenia, sposób postępowania w

trakcie i po dokonaniu Zgłoszenia oraz zakres wymaganych oświadczeń osoby zgłaszającej oraz osób zgłaszanych Organizator określa w interaktywnym formularzu Zgłoszenia

zamieszczonym na Stronie Wydarzenia.

7. O rezygnacji z udziału w Wydarzeniu należy poinformować Organizatora przesyłając taką informację na adres poczty elektronicznej Organizatora: konferencje@pb.pl.

8. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Wydarzeniu nie później niż dwadzieścia jeden (21) dni kalendarzowych przed rozpoczęciem Wydarzenia, podmiot zgłaszający zostanie

obciążony opłatą w wysokości stanowiącej równowartość 20% Ceny. Niniejsze postanowienie nie ma zastosowania w przypadku dokonania Zgłoszenia w terminie późniejszym niż na

dwadzieścia jeden (21) dni kalendarzowych przed rozpoczęciem Wydarzenia.

9. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Wydarzeniu w terminie krótszym niż dwadzieścia jeden (21) dni kalendarzowych przed rozpoczęciem Wydarzenia, podmiot zgłaszający

zostanie obciążony pełną Ceną.

10. Nieodwołanie Zgłoszenia lub niewzięcie udziału w Wydarzeniu nie zwalnia podmiotu zgłaszającego z obowiązku zapłaty Ceny.

11. Niedokonanie wpłaty kosztów uczestnictwa w Wydarzeniu w terminie wskazanym w pkt 4 powyżej nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Wydarzeniu. Niedokonanie

wpłaty kosztów uczestnictwa w Wydarzeniu nie wyłącza prawa do stosowania przez Organizatora uprawnień z pkt 9 i 10 Regulaminu.

12. Organizator dopuszcza by zamiast osoby wskazanej w Zgłoszeniu, w Wydarzeniu wzięła udział inna osoba wskazana przez podmiot zgłaszający. O zmianie, podmiot zgłaszający informuje

Organizatora przesyłając stosowną informację na adres poczty elektronicznej Organizatora: konferencje@pb.pl nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia Wydarzenia.

13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian programu Wydarzenia, w szczególności polegającej na zmianie godziny danego wystąpienia, zmianie osoby prowadzącej lub zmiany

lokalizacji Wydarzenia, jak również do odwołania Wydarzenia.

14. W przypadku odwołania Wydarzenia uiszczona Cena lub jej część zostaną zwrócone lub –za zgodą podmiotu zgłaszającego–przeznaczone na pokrycie kosztów uczestnictwa winnym

Wydarzeniu.

15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Wydarzenia. W przypadku braku akceptacji nowej daty Wydarzenia, podmiotowi zgłaszającemu, który opłacił Cenę, Organizator

zwraca Cenę w pełnej wysokości.

16. Wszystkie materiały przekazane uczestnikowi w związku z Wydarzeniem („Materiały”) stanowią własność Organizatora (lub podmiotów współpracujących z Organizatorem) i w związku

z tym przeznaczone są wyłącznie do użytku osobistego uczestnika Wydarzenia.

17. Zabronione jest zwielokrotnianie Materiałów, wprowadzanie ich do obrotu, rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób, użyczanie, wyświetlania, publiczne udostępnianie Materiałów w

taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym oraz jakiekolwiek inne wykorzystanie sprzeczne z celem lub zakresem wskazanym w ust. 17

Regulaminu.

18. Zgłaszający zobowiązany jest poinformować uczestnika zgłaszanego do wzięcia udziału w Wydarzeniu, że Organizator może utrwalać przebieg Wydarzenia -w celu informacyjnym -za

pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz. Brak zgody uczestnika zgłaszanego do wzięcia udziału w Wydarzeniu na powyższe czynności wyklucza możliwość wzięcia udziału w

Wydarzeniu. Organizator może zamieścić utrwalone nagranie w wybranym przez siebie medium z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa dotyczących

ochrony dóbr osobistych, w tym danych osobowych.

19. Dokonanie Zgłoszenia jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi upoważnienia do wystawienia faktury VAT bez podpisu przez osobę zgłaszającą lub podmiot w imieniu którego

osoba zgłaszająca działa.

20. Organizator udziela osobie dokonującej Zgłoszenia oraz uczestnikowi Wydarzenia rabatu w wysokości co najmniej 5% na rejestrację na organizowane, w ciągu roku od daty Wydarzenia,

jego kolejne edycje lub konferencje, warsztaty, szkolenia płatne związane tematycznie z Wydarzeniem. Celem skorzystania z rabatu uprawniony wprowadza przekazany przez

Organizatora kod rabatowy podczas rejestracji. Rabat naliczy się automatycznie. Kod rabatowy będzie przesyłany przez Organizatora – na adres e-mail osoby dokonującej Zgłoszenia

oraz uczestnika Wydarzenia podany w formularzu rejestracyjnym na Wydarzenie – w zaproszeniu na kolejną edycję Wydarzenia lub konferencję, warsztat, szkolenie płatne związane

tematycznie z Wydarzeniem. Kod rabatowy jest aktywny do upływu wskazanego terminu rejestracji na kolejną edycję Wydarzenia lub konferencję, warsztat, szkolenie płatne związane

tematycznie z Wydarzeniem. Rabat dotyczy każdego uczestnika zgłaszanego przez osobę uprawnioną do rabatu. Rabat łączy się z innymi rabatami, chyba że Organizator postanowi

inaczej, o czym uprawniony zostanie poinformowany w zaproszeniu.
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21. Jeśli osoba dokonująca rejestracji wyraża bądź utrzymuje wyrażone uprzednio zgody marketingowe na kontakt e-mailowy oraz telefoniczny otrzymuje 5% stałego rabatu na dokonywane

przez siebie rejestracje na płatne Wydarzenia organizowane przez Organizatora i ogłaszane (oferowane) poprzez dedykowany Wydarzeniom serwis internetowy działający pod adresem:

www.konferencje.pb,.pl (do momentu wycofania zgód lub jednej ze zgód). Rabat ten łączy się z innymi. Wery�kacja następuje w czasie rzeczywistym na podstawie podanego w Zgłoszeniu

adresu e-mail osoby zgłaszającej. Rabat naliczany jest automatycznie. Prawo do rabatu przysługuje wyłącznie osobie dokonującej rejestracji (dokonującej Zgłoszenia) i dotyczy danego

Zgłoszenia bez względu na liczbę uczestników rejestrowanych przez osobę dokonującą rejestracji i uprawnioną do otrzymania rabatu.

22. Uczestnictwo w Wydarzeniu odbywającym się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej wymaga dysponowania przez uczestnika Wydarzenia systemem

teleinformatycznym spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:

21.1.1 dostęp do Internetu,

21.1.2 urządzenie końcowe,

21.1.3 zastosowanie w niektórych przypadkach oprogramowania umożliwiającego odczytywanie plików w różnych formatach (m.in. gra�cznych, dźwiękowych, multimedialnych,

tekstowych, wideo itp.).

23. O ile jest to niezbędne ze względu na charakter Wydarzenia odbywającego się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, Organizator w procesie Zgłoszenia przekazuje

informację o ewentualnych dodatkowych wymaganiach technicznych niezbędnych do wzięcia udziału w Wydarzeniu

24. Organizator Wydarzenia odbywającego się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej nie ponosi odpowiedzialności za:

23.1.1 problemy telekomunikacyjne wywołane działaniami lub zaniechaniami osób trzecich,

23.1.2 niedziałanie albo wadliwe działanie wykorzystywanego przez uczestnika Wydarzenia oprogramowania �rm trzecich, w tym działanie wirusów komputerowych,

23.1.3 niewłaściwą kon�gurację sprzętu wykorzystywanego przez uczestnika Wydarzenia w celu wzięcia udziału w Wydarzeniu,

23.1.4 wady sprzętu komputerowego uczestnika Wydarzenia,

23.1.5 brak lub przerwy w dostępie do Internetu po stronie uczestnika Wydarzenia

23.1.6 nieprawidłową obsługę aplikacji przez uczestnika Wydarzenia,

23.1.7 innymi okoliczności uniemożliwiające lub utrudniające uczestnictwo w Wydarzeniu niespowodowane działaniami lub zaniechaniami Organizatora.

25. W przypadku Wydarzeń stacjonarnych, w sytuacji wprowadzenia, aktami władzy państwowej lub lokalnej na terenie kraju lub jego części, ograniczeń, a także wytycznych właściwych

służb, instytucji oraz innych podmiotów realizujących ustawowe obowiązki, które wpływałyby na sposób organizacji Wydarzenia, Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia

dodatkowych wymagań dla uczestników Wydarzenia celem zapewnienia ochrony ich zdrowia i bezpieczeństwa. Organizator powiadomi uczestników Wydarzenia, na adres e-mail podany

w zgłoszeniu rejestracyjnym, o dodatkowych wymogach uczestnictwa oraz konieczności potwierdzenia ich akceptacji w terminie wskazanym w przesłanej wiadomości. Organizator

zastrzega sobie prawo odmowy dopuszczenia do uczestnictwa w Wydarzeniu osób, które nie wyrażą zgody na przestrzeganie wymogów, o których mowa w zdaniu poprzednim.

26. Osoba dokonująca Zgłoszenia podejmując czynności w celu dokonania Zgłoszenia potwierdza, że dane zgłaszanego uczestnika są prawdziwe, a osoba zgłaszana do wzięcia udziału w

Wydarzeniu wyraziła zgodę na dokonanie Zgłoszenia z uwzględnieniem jej danych osobowych. Po dokonaniu zgłoszenia osoba, której dane w nim wskazano, zostanie poinformowana o

tym kto dokonał Zgłoszenia oraz jakie dane zostały wskazane z prośbą o ich potwierdzenie.

27. Niniejszy regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania na Stronie Wydarzenia. Organizator zastrzega sobie prawo do jego zmiany, z zastrzeżeniem że dokonane zmiany obowiązują

od chwili ich przekazania do publicznej wiadomości.
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