
 

Prawne aspekty funkcjonowania systemów
przesyłowych i dystrybucyjnych

21 października 2021 / online 

1595 zł netto do 21 października (cena udziału online)  

CEL 

Zapraszamy Państwa do udziału w kolejnej edycji konferencji, której przedmiotem są prawne aspekty budowy i

utrzymywania urządzeń przesyłowych: elektroenergetycznych, gazowych, ciepłowniczych, wodociągowych,

kanalizacyjnych i telekomunikacyjnych.

Mając na uwadze bardzo pozytywne reakcje uczestników poprzedniej edycji, zapraszamy nie tylko na prelekcje

merytoryczne, ale także do uczestnictwa w panelu dyskusyjnym oraz do rozmowy z ekspertami przy stolikach

tematycznych.

Uczestnicy panelu dyskusyjnego podejmą próbę odpowiedzi na pytanie, jak usprawnić proces pozyskiwania praw do

nieruchomości na potrzeby przyłączeń do sieci, co jest istotne w praktyce każdego operatora.

Jak zwykle przeanalizujemy najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego i sądów administracyjnych istotne dla

codziennej praktyki przedsiębiorców przesyłowych, oprócz tego jednak spojrzymy w przyszłość i wyzwania, które

stoją przed sektorem dystrybucyjnym i przesyłowym, także w kontekście rozwoju odnawialnych źródeł energii i wpływu

na przyłączanie ich do sieci. Zajmiemy się również problemem standaryzacji czynności w wydziałach zajmujących się

roszczeniami właścicieli nieruchomości obciążonych urządzeniami przesyłowymi, także w aspekcie współpracy z

pełnomocnikami spółek.

Zapraszamy pracowników i pełnomocników przedsiębiorców przesyłowych, jesteśmy przekonani, że przekazane informacje

pozwolą  wzbogacić  wiedzę,  zaś  możliwość  rozmowy z ekspertami ułatwi rozwiązanie trudnych problemów w codziennej

praktyce.

Co gwarantujemy?

▪ różnorodne formuły: interesujące prelekcje, case studies, panel dyskusyjny, stoły eksperckie

▪ wiedzę na najwyższym poziomie

▪ praktyczne ujęcie zagadnień, analiza najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego

▪ prelekcje  znakomitych  i  doświadczonych  prelegentów  –  praktyków,  którzy  na  co  dzień  prowadzą  negocjacje  i

reprezentują Klientów w postępowaniach sądowych

▪ atmosferę sprzyjającą pogłębianiu wiedzy
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▪ możliwość wymiany doświadczeń

▪ imienny certy�kat potwierdzający zdobytą wiedzę

Kto powinien wziąć udział w wydarzeniu?

▪ Przedsiębiorstwa Energetyczne

▪ Przedsiębiorstwa Gazownicze

▪ Przedsiębiorstwa Ciepłownicze

▪ Przedsiębiorstwa Wodociągowe

▪ Przedsiębiorstwa Kanalizacyjne

▪ Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjne

▪ Właściciele Nieruchomości, Spółdzielnie Mieszkaniowe, Wspólnoty Mieszkaniowe

▪ Administracja Publiczna

▪ Kancelarie Prawne

▪ Rzeczoznawcy Majątkowi

▪ wszyscy zainteresowanych tematyką służebności przesyłu
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PROGRAM 

Czwartek, 21 października

08:55 
O�cjalne przywitanie, rozpoczęcie konferencji

 Magdalena Sokulska, Project Manager, Puls Biznesu 

09:00 
PANEL DYSKUSYJNY - Jak sprawnie pozyskiwać prawa do nieruchomości na potrzeby przyłączeń do sieci

 Moderator: Piotr Zamroch, Radca Prawny, Partner, Sienkiewicz i Zamroch Radcowie Prawni 

 Joanna Maternik-Palicka, Radca Prawny, Manager Biura Prawnego, Veolia Energia Poznań SA 

 Sabina Powala, Koordynator ds. rozliczeń inwestycji, TAURON Dystrybucja S.A. 

09:45 
Opodatkowanie infrastruktury przesyłowej podatkiem od nieruchomości

 dr Adam Kałążny, Radca Prawny, Partner Associate, kieruje Zespołem ds. Podatku od nieruchomości, Deloitte 

▪ Czy urządzenia przesyłowe podlegają podatkowi od nieruchomości? Wątpliwości po wyroku NSA z 22 lipca 2020 r. (II

FSK 1064/20)

▪ Grunty pod liniami przesyłowymi – jaki podatek zapłacić i według jakiej stawki?

▪ Czy budynek jest zawsze budynkiem – jak opodatkować stacje redukcyjno-pomiarowe i główne punkty zasilania

10:30 
Przerwa

10:45 
Udostępnianie infrastruktury elektroenergetycznej przedsiębiorcom telekomunikacyjnym - konstruktywna
współpraca sektorów

 Marek Prętki, Manging Associate, Kancelaria WKB Wierciński Kwieciński Baehr 

▪ Podstawowe regulacje prawne i znaczenie Decyzji Prezesa UKE z lutego 2021 r. stosowanych od maja / czerwca 2021 r.

▪ Zawieranie nowych umów ramowych i umów szczegółowych

▪ Dostosowanie „starych” umów dostępowych do Warunków Dostępu z Decyzji

▪ Decyzja i umowy ramowe a inne regulacje prawne oraz prawa osób trzecich

▪ Znaczenie standardów technicznych współpracy
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11:30 
Nowelizacja specustawy przesyłowej – praktyczne wykorzystanie w prowadzonych postępowaniach

 Bogumił Walec, Radca Prawny, Kierownik działu prawnego, Eltel Networks Energetyka S.A. 

▪ Najistotniejsze zmiany w specustawie przesyłowej wywołane nowelizacją z dnia 20 kwietnia 2021 r.

▪ Problematyka przepisów przejściowych i wpływu nowelizacji na realizowane obecnie strategiczne inwestycje

w zakresie sieci przesyłowych oraz postępowania administracyjne będące w toku, w chwili wejścia w życie nowelizacji

▪ Przebudowa obiektów liniowych, kolizyjnych, będących własnością spółek dystrybucyjnych w świetle nowelizacji z dnia

20 kwietnia 2021 r.

▪ Uzyskiwanie decyzji lokalizacyjnej dla terenów szczególnych – gruntów stanowiących pas drogowy drogi publicznej

i gruntów objętych obszarem kolejowym, stanowiących własność Skarbu, gruntów pokrytych wodami, gruntów

będących w zarządzie PGL Lasy Państwowe

12:15 
Przerwa

12:30 
Stoły Eksperckie - zapraszamy do dyskusji tematycznych

Formuła stołów eksperckich to udział w dyskusjach z ekspertem - każdy z Państwa może wybrać jeden ze stołów

dyskusyjnych i wziąć udział w dyskusji na dany temat. Dzięki tej formule mogą Państwo wymienić opinie z pozostałymi

uczestnikami, ale również zadawać pytania ekspertowi.

STOLIK nr 1

Opodatkowanie urządzeń przesyłowych i zajętych przez nie gruntów podatkiem od nieruchomości

Eksperci z kancelarii Deloitte, w tym dr Adam Kałążny

STOLIK nr 2

Praktyczne wykorzystanie przepisów znowelizowanej specustawy przesyłowej w prowadzonych inwestycjach

Eksperci Eltel Networks Energetyka S.A.: Bogumił Walec i Daniel Janik

STOLIK nr 3

Kontrola operatów szacunkowych przez przedsiębiorców przesyłowych. Współpraca pracowników przedsiębiorców

z pełnomocnikami procesowymi

Eksperci kancelarii Sienkiewicz i Zamroch Radcowie Prawni: Piotr Zamroch i Iwo Fisz

STOLIK nr 4
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Kon�ikty pod kontrolą. Jak skutecznie zmniejszać opór społeczny przy realizacji inwestycji infrastrukturalnych?

Jacek Miciński, Właściciel i Dyrektor Zarządzający, Forward PR

13:15 
Zamknięte systemy dystrybucyjne (ZSD) w układzie z własną produkcją energii

 Jan Sakławski, Radca Prawny, Partner, Kancelaria Brysiewicz, Bokina, Sakławski i Wspólnicy 

▪ Warunki uzyskania statusu ZSD

▪ Ułatwienia regulacyjne wprowadzone dla ZSD

▪ Funkcjonowanie zamkniętego systemu dystrybucyjnego z instalacją PV

▪ Umowy cPPA w ramach ZSD

▪ Potencjalne problemy OSD

14:00 
Przerwa

14:15 
Rozwój inteligentnych sieci elektroenergetycznych – aspekty prawne

 dr Karol Zygo, Prawnik, Dyrektor Departamentu Strategii, PGE Dystrybucja S.A. 

▪ Magazyny energii w OSD – możliwości wykorzystania oraz ograniczenia prawne

▪ Wykorzystanie danych pomiarowych z liczników AMI do inteligentnego zarządzania siecią

▪ Prosument jako aktywny uczestnik zarządzania siecią OSD

▪ Rozwój elektromobilności jako szansa dla OSD na pozyskanie usług elastyczności

15:00 
Kontrola operatów szacunkowych przez przedsiębiorców przesyłowych. Współpraca pracowników przedsiębiorców z
pełnomocnikami procesowymi

 Piotr Zamroch, Radca Prawny, Partner, Sienkiewicz i Zamroch Radcowie Prawni 

▪ Zarzuty do operatu szacunkowego, a polemika z biegłym sądowym rzeczoznawcą majątkowym

▪ Szczególne kryteria oceny dowodu z opinii biegłego sądowego

▪ Rola standaryzacji i wytycznych dla pracowników Spółek ułatwiających identy�kację błędów

▪ Korzyści płynące z przekazania biegłym informacji i dokumentów przed sporządzeniem opinii

▪ Obszary, w których najczęściej pojawiają się błędy w operatach szacunkowych sporządzanych przez biegłych sądowych

15:45 
Remont i przebudowa urządzeń przesyłowych w najnowszym orzecznictwie sądów administracyjnych

 Iwo Fisz, Radca Prawny, Sienkiewicz i Zamroch Radcowie Prawni 
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16:30 
Zakończenie konferencji
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PRELEGENCI 
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Iwo Fisz
Radca Prawny Sienkiewicz i Zamroch Radcowie Prawni 

Radca Prawny specjalizujący się w prawie administracyjnym, były członek

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu. Doradza operatorom sieci

gazowych i ciepłowniczych oraz wykonawcom sieci elektroenergetycznych w zakresie

dotyczącym prawa nieruchomości, planowania przestrzennego i urządzeń

przesyłowych. Prowadzi szkolenia dla urzędników administracji samorządowej i dla

przedsiębiorców przesyłowych. Autor publikacji z zakresu prawa administracyjnego.

Prowadzi bloga o administracyjnoprawnych aspektach budowy i konserwacji urządzeń

przesyłowych: www.inwestycjeprzesylowe.pl. 

Daniel Janik
Radca Prawny Eltel Networks Energetyka S.A. 

Jako in-house lawyer doradza przy inwestycjach liniowych związanych z budową,

przebudową, czy szeroko pojętą modernizacją linii elektroenergetycznych wysokich

napięć na terenie całej Polski. Jest pełnomocnikiem procesowym w postępowaniach

cywilnych i administracyjnych związanych z pozyskiwaniem prawa drogi na potrzeby

budowanej lub istniejącej infrastruktury liniowej (służebności przesyłu, bezumowne

korzystanie z gruntu, zasiedzenia). Bierze udział, jako doradca, w procesach

planistycznych, projektowych i budowlanych związanych z inwestycjami

elektroenergetycznymi. 
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dr Adam Kałążny
Radca Prawny, Partner Associate, kieruje Zespołem ds. Podatku od nieruchomości
Deloitte 

Jest doktorem nauk prawnych, radcą prawnym i autorem licznych publikacji

naukowych w tym książki pt. „Opodatkowanie infrastruktury podatkiem

od nieruchomości”. Jako ceniony w środowisku akademickim autorytet w dziedzinie

podatków majątkowych łączy swoją wiedzę naukową i kilkunastoletnie doświadczenie

w świadczeniu usług doradczych. Kierował realizacją projektów dla największych

w Polsce spółek produkcyjnych, energetycznych i wydobywczych jak również dla

czołowych podmiotów działających na rynku nieruchomości komercyjnych. Jest

absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

w Poznaniu, studiował również na Wydziale Prawa Irkuckiego Uniwersytetu

Państwowego w Irkucku (Rosja). Obecnie wykładowca na Uniwersytecie Mikołaja

Kopernika w Toruniu. Na co dzień jako Partner Associate kieruje Zespołem ds. Podatku

od nieruchomości w warszawskim biurze Deloitte. 

Joanna Maternik-Palicka
Radca Prawny, Manager Biura Prawnego Veolia Energia Poznań SA 

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

w Poznaniu. Radca Prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Od 2010

r. Radca prawny, a następnie do 2018 r. Manager Biura Prawnego w Veolia Energia

Poznań S.A. Od wielu lat reprezentuje w/w przedsiębiorstwo przed sądami

powszechnymi i Sądem Najwyższym w postępowaniach o ustanowienie służebności,

usunięcie urządzeń przesyłowych i zasiedzenie służebności. Zajmuje się również

obsługą prawną procesów inwestycyjnych, w szczególności uzyskiwaniem tytułów

prawnych do nieruchomości. 

Jacek Miciński
Właściciel i Dyrektor Zarządzający Forward PR 

Praktyk public relations od 2005 r. Ceniony ekspert komunikacji korporacyjnej,

specjalizuje się w doradztwie �rmom z sektora energetycznego i budownictwa

infrastrukturalnego. Wspiera klientów w realizacji konsultacji społecznych dla

wielkoskalowych inwestycji takich jak linie elektroenergetyczne, gazociągi, ropociągi,

drogi ekspresowe czy farmy wiatrowe. Doradza organizacjom w warunkach zagrożenia

reputacji. 
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Sabina Powala
Koordynator ds. rozliczeń inwestycji TAURON Dystrybucja S.A. 

Od lat zajmuje się szeroko rozumianą gospodarką nieruchomościami, także w zakresie

pośrednictwa i zarządzania nieruchomościami. Współpracuje z Krajową Izbą

Gospodarki Nieruchomościami i Instytutem Gospodarki Nieruchomościami.

Wykładowca na studiach związanych z gospodarowaniem nieruchomościami oraz

na praktykach zawodowych z zakresu zarządzania i pośrednictwa w obrocie

nieruchomościami. 

Marek Prętki
Manging Associate Kancelaria WKB Wierciński Kwieciński Baehr 

Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, członek Okręgowej Izby

Radców Prawnych w Poznaniu. Prawnik rekomendowany w rankingu Legal 500 EMEA.

Łączy doświadczenie w zakresie prawa ochrony konsumentów i prawa konkurencji

z doradztwem na rzecz przedsiębiorstw energetycznych oraz zakładów ubezpieczeń.

Doradza także Polskiemu Towarzystwu Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej

(PTPiREE). Współautor publikacji naukowych i prelegent szkoleń - w szczególności

w sektorach regulowanych. 

Jan Sakławski
Radca Prawny, Partner Kancelaria Brysiewicz, Bokina, Sakławski i Wspólnicy 

Jeden z założycieli Kancelarii Brysiewicz, Bokina, Sakławski i Wspólnicy. Kieruje

praktyką energetyki i infrastruktury. Jest doświadczonym doradcą dla klientów

z branży budowlanej, energetycznej oraz przemysłowej. Wspiera przedsiębiorców

w sprawach dotyczących projektów infrastrukturalnych oraz projektów z zakresu

ochrony środowiska. Konsultuje procesy zwiększania efektywności energetycznej

zakładów, oraz kwestie dotyczące handlu uprawnieniami do emisji. Uczestniczył

w badaniach due diligence, sporządzał opinie prawne i doradzał klientom w złożonych

procesach inwestycyjnych. Posiada ponadto bogate doświadczenie procesowe, które

zdobył reprezentując Klientów w wielomilionowych sporach korporacyjnych,

infrastrukturalnych, związanych z energetyką oraz dotyczących funduszy unijnych,

a także w postępowaniach przed organem regulacyjnym. Jest często zapraszany

do udziału w konferencjach branżowych jako prelegent. Jest autorem publikacji

i komentarzy z zakresu energetyki, otoczenia prawnego zakładów przemysłowych oraz

procesu inwestycyjnego. Ukończył Wydział Prawa na Uniwersytecie Warszawskim.

Złożył egzamin radcowski z wyróżnieniem. Pracował w największych i najbardziej

prestiżowych kancelariach prawniczych w Polsce. Twórca bloga

prawonaplacubudowy.pl oraz przemyslowy.net. 
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Bogumił Walec
Radca Prawny, Kierownik działu prawnego Eltel Networks Energetyka S.A. 

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie. Kierownik działu prawnego

w Eltel Networks Energetyka S.A. Koordynuje pracami zespołu radców prawnych

i prawników, którzy zapewniają kompleksową obsługę inwestycji

elektroenergetycznych w Polsce, w tym strategicznych inwestycji w zakresie sieci

przesyłowych. Specjalizuje się w prawie administracyjnym, w postępowaniu

administracyjnym i cywilnym. Oprócz kierowania zespołem prawników, od siedmiu lat

doradza wykonawcy ELTEL Networks Energetyka S.A. i reprezentuje inwestorów przy

realizacji kluczowych projektów energetycznych dla Polski, takich jak: 400 kV Ełk –

granica RP, 400 kV Jasiniec – Pątnów, 400 kV Czarna – Pasikurowice, SE Jasiniec.

Posiada wieloletnie doświadczenie w realizowaniu spraw formalnoprawnych

na gruncie ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych

inwestycji w zakresie sieci przesyłowych. Prelegent konferencji organizowanej przez

Puls Biznesu w kwietniu 2018 r. 

Piotr Zamroch
Radca Prawny, Partner Sienkiewicz i Zamroch Radcowie Prawni 

Specjalizuje się w problematyce prawnej urządzeń przesyłowych, w aspekcie

cywilnoprawnym i administracyjnym. Stale doradza Operatorom Systemów

Dystrybucyjnych elektroenergetycznych, właścicielowi gazociągu jamalskiego, grupom

kapitałowym spółek ciepłowniczych i spółkom wodociągowo-kanalizacyjnym. Jest

autorem standardu zawodowego rzeczoznawców majątkowych dotyczącego

określania wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu oraz licznych

publikacji dotyczących tematyki urządzeń przesyłowych. Prowadzi szkolenia

zawodowe dla rzeczoznawców majątkowych dotyczące metodyki określania wartości

służebności przesyłu oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości

dla urządzeń przesyłowych. Jest ekspertem przy Izbie Gospodarczej Ciepłownictwo

Polskie, dedykowanym do spraw związanych z urządzeniami przesyłowymi oraz

przyłączeniami do sieci. Posiada wieloletnie doświadczenie jako pełnomocnik

procesowy w sprawach dotyczących urządzeń przesyłowych. Przeprowadził ponad

półtora tysiąca godzin szkoleń, których adresatami byli sędziowie, zarządy

i pracownicy przedsiębiorców przesyłowych oraz rzeczoznawcy majątkowi. Stale

współpracuje z Rzeczpospolitą i CIRE, na łamach których publikuje artykuły

i komentuje orzeczenia Sądu Najwyższego dotyczące urządzeń przesyłowych. 

dr Karol Zygo
Prawnik, Dyrektor Departamentu Strategii PGE Dystrybucja S.A. 

Prawnik, nauczyciel akademicki, Członek Izby Adwokackiej w Rzeszowie. Obecnie jest

Dyrektorem Departamentu Strategii PGE Dystrybucja S.A. Ponadto zasiada w Radzie

Nadzorczej Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. Jest autorem i współautorem kilkunastu

prac naukowych m. in. z zakresu bezpieczeństwa. Jest również wykładowcą studiów

podyplomowych MBA w Szkole Głównej Menedżerskiej w Warszawie. 
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Project Manager

 48223339850 
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Mateusz Stempak
Marketing Manager

 48223339912 

 m.stempak@pb.pl 
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Patron Medialny

Sienkiewicz i Zamroch Radcowie Prawni

Sienkiewicz i Zamroch Radcowie Prawni spółka partnerska to kancelaria butikowa zajmująca się problematyką prawną

urządzeń przesyłowych. Zespół kierowany przez mec. Piotra Zamrocha i mec. Iwo Fisza tworzą wyspecjalizowani prawnicy,

autorzy licznych publikacji i cenieni prelegenci na szkoleniach dla przedsiębiorców przesyłowych, rzeczoznawców

majątkowych oraz sędziów. Partner kancelarii Piotr Zamroch jest ekspertem w zakresie prawnych i ekonomicznych

aspektów funkcjonowania urządzeń przesyłowych przy Izbie Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie oraz przy Polskiej

Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych; jest też współautorem standardu wyceny dotyczącego określania

wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu. Kancelaria świadczy kompleksowe usługi doradztwa w zakresie

budowy urządzeń przesyłowych, ich konserwacji oraz remontów, a także regulowania stanu prawnego istniejących

urządzeń. Klientami kancelarii są spółki z sektora gazowego, ciepłowniczego, wodociągowego oraz wykonawcy sieci

dystrybucyjnych i przesyłowych. Prawnicy kancelarii są także znanymi blogerami, a serwis internetowy stworzony mec.

Piotra Zamrocha www.przesył-energii.pl uznany został za najlepszy blog prawniczy w Polsce.
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Cena
Prawne aspekty funkcjonowania systemów przesyłowych i dystrybucyjnych
21 października 2021, online

1595 zł netto od 2021-10-21 do 2021-10-21

 Kod promocyjny

Osoba zgłaszająca
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Nazwisko

Stanowisko

Dział

pole opcjonalne

E-mail

Telefon

Dane do faktury

 

 

 

 

 

 

�rma 

osoba �zyczna 

Państwo

NIP

Nazwa/Imię i nazwisko

Miejscowość

Ulica i numer

Kod pocztowy

Akceptuję regulamin 

Chcę otrzymywać newsletter Konferencje "PB" 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Bonnier Business (Polska) informacji handlowych drogą elektroniczną dotyczących: produktów i usług tej spółki 

produktów i usług tej spółki 

Wyrażam zgodę na inicjowanie przez Bonnier Business (Polska) połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego:

Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych partnerom biznesowym Bonnier Business (Polska) w celu otrzymywania od nich informacji handlowych drogą

elektroniczną. Lista partnerów dostępna na stronie wydarzenia.  

Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych partnerom biznesowym Bonnier Business (Polska) dla celów marketingu bezpośredniego ich produktów i usług przy

użyciu telefonu. Lista partnerów dostępna na stronie wydarzenia.  

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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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. 

1. Dane uczestnika
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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. 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.

21. 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,
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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.).

22. 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

23. 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.

24. W przypadku Wydarzeń stacjonarnych za odrębnie wyrażonymi zgodami podczas rejestracji na recepcji w dniu wydarzenia dane osobowe uczestników (w tym pracowników i osób

trzecich obsługujących Wydarzenie) obejmujące imię i nazwisko oraz numer telefonu (lub spersonalizowany adres poczty elektronicznej) będą przetwarzane na wypadek stwierdzenia u

któregoś́ z uczestników lub pracowników (lub osób trzecich obsługujących Wydarzenie) zakażenia wirusem COVID-19. Wyrażona zgoda obejmować będzie prawo Organizatora do

udostępnienia danych osobowych właściwym służbom, instytucjom oraz innym podmiotom realizującym ustawowe obowiązki związane z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa

COVID-19 i ograniczeniem liczby zakażeń. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy dopuszczenia do uczestnictwa w Wydarzeniu osób, które nie wyrażą zgody na przetwarzanie

danych osobowych w celu, o którym mowa powyżej.

25. Organizator wskazuje, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów w dniu Wydarzenia lub na kilka dni przed Wydarzeniem uczestnik (w tym pracownik i osoba trzecia

obsługująca Wydarzenie) powinien powstrzymać się do uczestnictwa w Wydarzeniu, pozostać w domu, postępować zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego /

Ministerstwa Zdrowia i skontaktować się niezwłocznie z lekarzem lub powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia

zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować o swoich objawach. W przypadku stwierdzenia niepokojących objawów w trakcie Wydarzenia lub w terminie dwóch (2) tygodni po jego

zakończeniu uczestnik (w tym pracownik i osoba trzecia obsługująca Wydarzenie) powinien skontaktować się niezwłocznie z Organizatorem i poinformować o tym fakcie pod

dedykowanym przez Organizatora numerem telefonu 695370213.

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. Organizator informuje, że w celu zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestników Wydarzenia oraz pracowników i osób trzecich obsługujących Wydarzenie, ograniczenia

kontaktów w miejscu Wydarzenia w ramach zabezpieczenia przed wirusem COVID-19 organizując Wydarzenie zamierza wdrożyć w najszerszym możliwym zakresie wytyczne dla

organizatorów spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji i kongresów w trakcie epidemii SARS-CoV 2 opracowane przez Ministerstwo Rozwoju z Głównym Inspektorem Sanitarnym

udostępniane do publicznej wiadomości pod adresem: https://www.gov.pl/web/rozwoj/spotkania-biznesowe-szkolenia-konferencje-i-kongresy.

28. Organizator zastrzega, że w celu wzięcia udziału w Wydarzeniu uczestnicy (jak również pracownicy oraz osoby trzecie obsługujące Wydarzenie) zobowiązani będą do przestrzegania

wszelkich wytycznych dotyczących bezpieczeństwa wdrożonych przez Organizatora w miejscu Wydarzenia, w tym w szczególności zobowiązani będą do stosowana maseczek

ochronnych (przyłbic, elementów garderoby) zasłaniających usta i nos. W przypadku ich braku Organizator zastrzega sobie prawo odmowy dopuszczenia do udziału w Wydarzeniu lub

żądania opuszczenia pomieszczeń, w których odbywa się Wydarzenie.

29. 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.

Prawne aspekty funkcjonowania systemów przesyłowych i
dystrybucyjnych

(4673) 22 333 97 77   konferencje@pb.pl  
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