
CEL 

Zapraszamy Państwa do udziału w 7 edycji konferencji, której przedmiotem są prawe aspekty budowy i utrzymywania

urządzeń przesyłowych: elektroenergetycznych, gazowych, ciepłowniczych, wodociągowych, kanalizacyjnych i

telekomunikacyjnych.

Aktualna sytuacja polityczna i gospodarcza stawia przed przedsiębiorcami przesyłowymi i dystrybucyjnymi wiele

wyzwań, podczas realizacji których pojawiają się pytania i problemy prawne nie rozstrzygane dotychczas w

orzecznictwie. Podczas konferencji zostaną przedstawione wybrane zagadnienia z tym związane, na tle aktualnych

regulacji prawnych i proponowanych zmian ukierunkowanych na usprawnienie procesów inwestycyjnych.

Nie zabraknie jak zwykle analizy najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów administracyjnych istotnych dla

codziennej praktyki przedsiębiorców przesyłowych, wykonawców sieci i projektantów. Zagadnienia zostaną przedstawione

przez ekspertów doradzających w różnych branżach przesyłowych, z uwzględnieniem ich specy�ki.

Sieci przesyłowe i dystrybucyjne to jednak nie tylko inwestycje i wyzwania. Konieczne jest również utrzymanie

istniejącego majątku sieciowego i rozpatrywanie roszczeń związanych z jego funkcjonowaniem na nieruchomościach

innych osób. Eksperci podzielą się swoim doświadczeniem w zakresie ograniczania ryzyka prawnego i obrony interesu

przedsiębiorców przesyłowych.

Zapraszamy pracowników i pełnomocników przedsiębiorców przesyłowych i wykonawców sieci. Jesteśmy przekonani, że

przekazane informacje pozwolą wzbogacić wiedzę, zaś możliwość kuluarowych rozmów z ekspertami ułatwi rozwiązanie

trudnych problemów w codziennej praktyce.
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PROGRAM 

Środa, 12 października

08:15 
Rejestracja uczestników, poranna kawa

08:55 
O�cjalne przywitanie, rozpoczęcie konferencji

 Magdalena Sokulska, project manager, Puls Biznesu 

 Piotr Zamroch, radca prawny, partner, Sienkiewicz i Zamroch Radcowie Prawni 

09:00 
Praktyczne aspekty stosowania nowego PZP w sektorze energetycznym

 Kamil Magier, radca prawny, partner, Magier Sterniczuk Zwolińska Kancelaria Radców Prawnych 

▪ Praktyczne aspekty aneksowania umów w dobie Covid-19 i in�acji

▪ Waloryzacja w Nowym PZP jako remedium na rosnące koszty?

▪ Jak się uchronić przed nierzetelnym wykonawcą, czyli na co zwracać uwagę przy self-cleaning wykonawcy?

▪ Zamówienie z wolnej ręki – jak zgodnie z przepisami dokonać zakupu i nie dać się zamknąć w vendor lock-in?

09:45 
Skuteczne pozyskiwanie prawa do terenu i lokalizowanie inwestycji na podstawie specustawy gazowej

 Jakub Arczyński, adwokat, M. Krotoski Adwokaci i Radcy Prawni 

▪ Lokalizacja inwestycji – na gruntach prywatnych i publicznych

▪ Problematyka zmiany i korygowania trasy sieci

▪ Optymalizacja pozyskiwania prawa do nieruchomości i spory z właścicielami

▪ Specy�ka realizacji inwestycji na gruntach skarbu państwa i jednostek samorządu terytorialnego

▪ Odszkodowania oraz inne świadczenia obciążające inwestora i wykonawcę

▪ Obrona decyzji uzyskanych na podstawie specustawy gazowej

10:30 
Urządzenia przesyłowe – różnice terminologiczne w prawie cywilnym i prawie podatkowym

 dr Adam Kałążny, radca prawny, partner associate, Deloitte Doradztwo Podatkowe Dąbrowski i Wspólnicy 

▪ Czy urządzenia przesyłowe stanowią przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości?

▪ Czy orzecznictwo podatkowe NSA może wpłynąć na cywilnoprawne traktowanie urządzeń przesyłowych?
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▪ Rozliczanie kosztów urządzeń przesyłowych – jak dobrać właściwą stawkę amortyzacyjną

11:15 
Przerwa na kawę oraz networking

Zapraszamy na kawę, herbatę, przekąski i zachęcamy do nawiązywania nowych relacji biznesowych oraz wymiany

doświadczeń z prelegentami i uczestnikami konferencji!

11:30 
Nieczynne urządzenia przesyłowe – zarządzanie ryzykiem prawnym

 Joanna Maternik- Palicka, radca prawny, manager biura prawnego, Veolia Energia Poznań S.A. 

▪ Status prawny urządzeń odłączonych od sieci w kontekście przepisów o częściach składowych gruntu

▪ Przyczyny braku możliwości ustanowienia służebności przesyłu na potrzeby nieczynnych urządzeń 

▪ Regulacja praw do nieruchomości na podstawie tytułów obligacyjnych

▪ Kwali�kacja nieczynnych urządzeń w aspekcie przepisów ustawy o odpadach

12:15 
Rozwój i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej - aktualne wyzwania prawne branży

 Mateusz Faron, radca prawny, Kancelaria Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy 

▪ Realizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych a możliwość uwzględnienia kosztów

inwestycyjnych w taryfach

▪ Wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń – ich rola, korelacja z polityką taryfową i zmiany legislacyjne

w procesie uchwalania

▪ Rozbudowa sieci przez inwestorów prywatnych - specy�ka sektora wodociągowo-kanalizacyjnego i jej konsekwencje

▪ Sieć wodociągowa i kanalizacyjna na nieruchomości prywatnej – służebność przesyłu - perspektywa wodociągowca

13:00 
Wpływ ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości niezwiązanych z urządzeniami przesyłowymi na proces
określania wartości służebności przesyłu

 Iwo Fisz, radca prawny, Sienkiewicz i Zamroch Radcowie Prawni 

▪ Ochrona gruntów rolnych i leśnych

▪ Ograniczenia związane z istniejącymi lub planowanymi elektrowniami wiatrowymi

▪ Ograniczenia związane z istniejącymi złożami kopalin
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13:45 
Lunch

14:30 
Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości – kontrowersje i błędy w opiniach biegłych sądowych
rzeczoznawców majątkowych

 Piotr Zamroch, radca prawny, partner, Sienkiewicz i Zamroch Radcowie Prawni 

▪ Posiadanie nieruchomości a posiadanie służebności

▪ Zmiana przeznaczenia lub wartości nieruchomości w okresie bezumownego korzystania

▪ Określanie wartości rynkowej nieruchomości w przeszłości na podstawie wartości aktualnej

▪ Wartość rynkowa nieruchomości jako podstawa dla określenia wysokości wynagrodzenia – w stanie obciążonym

urządzeniami przesyłowymi czy wolnym od obciążeń

▪ Pas bezumownego korzystania, a strefy ochronne części urządzeń przesyłowych

▪ Samodzielna waloryzacja wynagrodzenia przez biegłego

15:15 
Wyzwania stojące przed OSD w perspektywie prowadzonego procesu kablowania sieci średniego napięcia

 Dariusz Bigelmajer, zastępca dyrektora departamentu administracji, PGE Dystrybucja S.A. 

▪ Założenia i cele programu kablowania sieci średniego napięcia

▪ Aktualny stan prawny w zakresie prowadzenia inwestycji w sieciach dystrybucyjnych (brak dedykowanej specustawy)

▪ Koncepcje rozwiązań prawnych i proceduralnych, które mogłyby przedmiotowy proces

16:00 
Wojna, pandemia, niepewność gospodarcza - jak nowa rzeczywistość wpływa na praktykę komunikacyjną w
projektach infrastrukturalnych i co z tego wynika dla inwestorów?

 Jacek Miciński, właściciel i dyrektor zarządzający, Forward PR 

▪  Jak skutecznie prowadzić działania konsultacyjno-informacyjne w sytuacji ograniczonej możliwości spotkania

z interesariuszami projektów?

▪ Interes publiczny - kategoria abstrakcyjna czy bardziej czytelna?

▪ Technologia w służbie inwestycji. Z jakich narzędzi warto korzystać w procesach konsultacyjno-informacyjnych?

16:45 
Podsumowanie, zakończenie konferencji
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Jakub Arczyński
adwokat M. Krotoski Adwokaci i Radcy Prawni 

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama

Mickiewicza w Poznaniu. Od 2009 roku stale współpracuje z poznańską kancelarią M.

Krotoski – Adwokaci i Radcy Prawni. Członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej

w Poznaniu. Specjalizuje się w obsłudze prawnej procesu budowlanego ze szczególnym

uwzględnieniem zagadnień związanych z regulacją stanu prawnego nieruchomości,

zagospodarowaniem przestrzennym, prawem administracyjnym i prawem

budowlanym. Współpracował przy realizacji szeregu inwestycji budowlanych, w tym

budowie czterotorowej linii elektroenergetycznej 2x400kV relacji Plewiska –

Kromolice oraz połączenia energetycznego Polska – Litwa. Przygotowywał i prowadził

szkolenia z zakresu stosowania ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych

inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, praktycznych zagadnień prawnych

w procesie budowlanym oraz zmian w prawie budowlanym. Od początku kariery

zawodowej m.in. reprezentuje strony w sporach sądowych dotyczących ustanowienia

służebności przesyłu oraz procedurach administracyjnych i sądowych związanych

z realizacją inwestycji liniowych. Na co dzień zajmuje się również sporządzaniem opinii

i analiz prawnych przepisów regulujących proces budowlany, ich zmian oraz wpływu

na realizację inwestycji. Autor publikacji i członek zespołu redakcyjnego portalu dla

inwestorów i wykonawców: www.InwestycjeLiniowe.pl 

Dariusz Bigelmajer
zastępca dyrektora departamentu administracji PGE Dystrybucja S.A. 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

w Lublinie. Od 2010 r. zdobywa doświadczenie z zakresu pozyskiwania praw

do gruntów na potrzeby przedsiębiorstw sieciowych – najpierw w ramach pracy

w dziale prawnym największego Operatora Systemu Dystrybucyjnego w Polsce,

następnie – w dedykowanej komórce organizacyjnej. Praca codzienna to szeroko

rozumiane zarządzanie nieruchomościami sieciowymi – w obszarze ich pozyskiwania,

jak również dokonywania bieżących rozliczeń związanych z ich wykorzystaniem.

Szczególnie interesuje się zagadnieniami dotyczącymi informacji publicznej oraz

pozyskiwaniem zgód właścicieli gruntów – zarówno na potrzeby eksploatacji urządzeń

sieciowych – w tym wykonywaniem prac planowych takich wycinka drzew i krzewów,

jak i prowadzenia inwestycji czy działań związanych z usuwaniem awarii. 
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Mateusz Faron
radca prawny Kancelaria Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy 

Radca prawny, członek praktyki prawa wodociągowo-kanalizacyjnego w Kancelarii

Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k. oraz współtwórca

i redaktor bloga branżowego Jerzmanowski AQUA. Na co dzień odpowiedzialny

za stałą i doraźną obsługę prawną przedsiębiorstw z sektora wodociągowo-

kanalizacyjnego. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu zbiorowego zaopatrzenia

w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym w szczególności problematyki

taryfowej, reprezentując przedsiębiorstwa przed organem regulacyjnym, a także

opracowując i wery�kując taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego

odprowadzania ścieków. Doradza w aspektach prawnych związanych z rozwojem oraz

modernizacją infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjne. Prelegent podczas licznych

kursów i szkoleń, autor publikacji i komentarzy na łamach m.in. Dziennika Gazety

Prawnej, Samorządu Terytorialnego, Prawa i środowiska, Miesięcznika Wodociągi-

Kanalizacja oraz Przeglądu Komunalnego. 

Iwo Fisz
radca prawny Sienkiewicz i Zamroch Radcowie Prawni 

Radca prawny specjalizujący się w prawie administracyjnym, prawnych aspektach

gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego. Stale doradza operatorom

systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych, właścicielowi gazociągu

jamalskiego i grupom kapitałowym spółek ciepłowniczych. Posiada wieloletnie

doświadczenie jako pełnomocnik procesowy w sprawach dotyczących urządzeń

przesyłowych oraz jako pełnomocnik w postępowaniach wywłaszczeniowych.

Przeprowadził ponad półtora tysiąca godzin szkoleń, których adresatami byli

członkowie zarządów i pracownicy przedsiębiorców przesyłowych, wykonawców sieci

oraz pracownicy organów administracji publicznej. Autor licznych publikacji z zakresu

prawa administracyjnego. 

dr Adam Kałążny
radca prawny, partner associate Deloitte Doradztwo Podatkowe Dąbrowski i
Wspólnicy 

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. 
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Kamil Magier
radca prawny, partner Magier Sterniczuk Zwolińska Kancelaria Radców Prawnych 

Ekspert z zakresu zakupów i prawa zamówień publicznych. Od kilkunastu lat

specjalizuje się w kompleksowej obsłudze klientów w realizacji procesów

zakupowych, zarówno w postaci zamówień publicznych, jak i zakupów komercyjnych

z kategorii indirect. W swojej karierze zawodowej prowadził, również jako

pełnomocnik zarządu, jedne z największych przetargów w Polsce. Jego szczególnym

przedmiotem zainteresowania są zamówienia sektorowe w sektorze energetyki.

Pełnomocnik przed Krajową Izbą Odwoławczą  oraz sądami, negocjator, prowadzący

szkolenia, autor licznych publikacji (m.in. w takich gazetach jak: „Rzeczpospolita”,

„Zamówienia Publiczne. Doradca”, „Przetargi Publiczne”, „Monitor Zamówień

Publicznych”). 

Joanna Maternik- Palicka
radca prawny, manager biura prawnego Veolia Energia Poznań S.A. 

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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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, na łamach której publikuje artykuły i komentuje

orzeczenia Sądu Najwyższego dotyczące urządzeń przesyłowych. 

mailto:m.sokulska@pb.pl
mailto:m.stempak@pb.pl


Partner Merytoryczny

Sienkiewicz i Zamroch Radcowie Prawni

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

urządzeń przesyłowych oraz nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo energetyczne. 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

elektroenergetycznego, gazowego, ciepłowniczego oraz wodociągowego.
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Cena
Prawne aspekty rozwoju i utrzymania sieci przesyłowych i dystrybucyjnych
12 października 2022, Warszawa

2295 zł netto od 2022-10-12 do 2022-10-12
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Kod pocztowy

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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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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