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Serdecznie zapraszamy na konferencję Windykacja B2B w czasach kryzysu – aspekty prawne.

Celem konferencji jest wyjście naprzeciw problemom zarządzania należnościami w firmach, w szczególności omówienie

ostatnich i planowanych zmian w prawie dotyczących windykacji.

W programie m.in.:

▪ System wczesnego wykrywania niewypłacalności klientów biznesowych

▪ Efektywne korzystanie z danych – jak i gdzie szukać, aby usprawnić proces dochodzenia wierzytelności?

▪ Rejestry przedsiębiorców - co możemy z nich wyczytać na etapie sądowego dochodzenia należności?

▪ Inteligentne ubezpieczanie należności handlowych w 2023r.

▪ Nowy trend: windykacja polubowna na etapie sądowym i komorniczym

▪ Upadłość i restrukturyzacja B2B – na co zwracać uwagę

▪ Windykacja w stosunku do kontrahentów zagranicznych z UE i spoza UE

▪ Kiedy i za co można pociągnąć nierzetelnego dłużnika do odpowiedzialności karnej?

▪  Przykłady przestępstw popełnianych przez nierzetelnych dłużników lub ich reprezentantów

Gwarantujemy:

▪ Wysoki poziom przekazywanej wiedzy - znakomitych prelegentów, którzy podzielą się tym, co udało im się stworzyć i

inspirować Państwa do działania

▪ Możliwość wymiany doświadczeń i skorzystanie z gotowych rozwiązań

▪ Certyfikat potwierdzający udział w konferencji.

Do zobaczenia!

Warszawa  

16 marca 2023

Polonia Palace Hotel

Windykacja B2B w czasach
kryzysu – aspekty prawne
2495 zł netto do 16 marca 



PROGRAM 

Czwartek, 16 marca

08:30 
Rejestracja, poranna kawa

09:00 
Rozpoczęcie konferencji

 Magdalena Marczak, Project Manager, Puls Biznesu 

09:05 
Panel dyskusyjny: Jak przygotować dział windykacji na najbliższy rok

 MODERATOR Borys Sadowski, Ekspert w zakresie psychologii pieniądza i długu oraz praktyki polubownej windykacji,

Dyrektor Generalny, GEKKO Collections 

 Michał Rączkowski, Partner zarządzający, RK Legal 

 Joanna Zdanowicz, Kierownik Biura Windykacji Sądowej i Współpracy z Partnerami Zewnętrznymi, Provident 

 Rafael Poros, Adwokat, FILIPIAK BABICZ LEGAL 

09:45 
System wczesnego wykrywania niewypłacalności klientów biznesowych

 Borys Sadowski, Ekspert w zakresie psychologii pieniądza i długu oraz praktyki polubownej windykacji, Dyrektor

Generalny, GEKKO Collections 

▪ Najważniejszy wykres dla windykacji B2B

▪ System flagowania sytuacji: Red - Orange - Green

▪ Najlepsze źródło informacji o dłużniku na świecie

▪ 3 największe problemy związane z wykrywaniem niewypłacalności klientów  

▪ Reagowanie na sygnały zagrożenia  

▪ Biały wywiad w windykacji

▪ Wykorzystanie know-how w zarządzaniu ryzykiem kredytowym B2B

10:30 
Efektywne korzystanie z danych – jak i gdzie szukać, aby usprawnić proces dochodzenia wierzytelności?

 Michał Rączkowski, Partner zarządzający, RK Legal 

 Maria Muchin-Kresa, Adwokat, RK Legal 

▪ Rejestry przedsiębiorców - co możemy z nich wyczytać na etapie sądowego dochodzenia należności?
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▪ Krajowy Rejestr Zadłużonych – dane pomocne dla postępowania sądowego i egzekucyjnego

▪ Rejestr PESEL - jak uzyskać dostęp, by samodzielnie weryfikować dane istotne dla postępowania

▪ BIG jako źródło informacji i skuteczne narzędzie dyscyplinujące dłużników

11:10 
Przerwa kawowa

11:30 
Inteligentne ubezpieczanie należności handlowych w 2023r.

 Amelia Bień, Dyrektor Departamentu Windykacji, KUKE S.A. 

 Magdalena Karbowiak, Zastępca Dyrektora Departamentu Windykacji, KUKE S.A. 

▪ Z jakimi ryzykami możemy mieć do czynienia w 2023 roku?

▪ Jak uniknąć kłopotów i zaradzić przewidywanym ryzykom?

▪ Instrumenty ubezpieczeniowe, które mogą znacząco ograniczyć koszty i ryzyko

12:10 
Nowy trend: windykacja polubowna na etapie sądowym i komorniczym

 Kamil Płowik, Prawnik i Szef działu postępowań egzekucyjnych, RESIST Rezanko Sitek 

1. Zawarcie porozumienia o spłacie zadłużenia na etapie przedsądowym - przerwanie biegu przedawnienia

2. Windykacja na etapie sądowym, w tym:

▪ kontakt z dłużnikiem i przesłanki do zawarcia ugody w zależności od etapu postępowania,

▪ forma i warunki ugody na etapie sądowym,

▪ wpływ ugody na postępowanie sądowe na etapie przed i po wydaniu tytułu egzekucyjnego albo wykonawczego,

3. Windykacja na etapie egzekucyjnym, w tym:

▪ przesłanki do zawarcia ugody w oparciu o informacje na temat stanu majątku dłużnika uzyskane przez organ

egzekucyjny,

▪ forma i warunki ugody na etapie egzekucyjnym,

▪ zabezpieczenie interesu wierzyciela,

▪ wpływ ugody na postępowanie egzekucyjne ze szczególnym uwzględnieniem art. 29 ust. 1 ustawy o kosztach

komorniczych.

12:50 
Egzekucja komornicza wobec członków zarządu spółek z o.o.

 Mateusz Horodko, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa 

▪ Charakter i przesłanki odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki z o.o.

▪ Bezskuteczność egzekucji w stosunku do spółki, a powództwo z art. 299 ksh.

▪ Wszczęcie egzekucji w stosunku do członków zarządu spółki z o.o.

▪ Czynności komornika w toku postępowania egzekucyjnego w stosunku do członków zarządu
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13:30 
Lunch

14:20 
Upadłość i restrukturyzacja B2B – na co zwracać uwagę

 dr Bartosz Sierakowski, radca prawny | kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny, starszy partner w Kancelarii

Zimmerman Sierakowski i Partnerzy 

▪ Upadłość i restrukturyzacja – statystyki

▪ PZU 2.0 – popularność znowelizowanego postepowania

▪ Zgłoszenie wierzytelności za pomocą KRZ

▪ KRZ – załóż konto już teraz, żeby dotrzymać terminu w przyszłości

15:00 
Windykacja należności kontrahenta zagranicznego

 Bartłomiej Socha, Dyrektor działu windykacji polubownej, Transcash.eu S.A. 

 Maciej Maroszyk, Dyrektor operacyjny, TC Kancelaria Prawna 

▪ Różnice kulturowe i prawne

▪ Weryfikacja kontrahenta

▪ Postępowanie polubowne

▪ Postępowanie sądowe

▪ Postępowanie egzekucyjne

▪ Rekompensata kosztów windykacji

15:40 
Kiedy i za co można pociągnąć nierzetelnego dłużnika do odpowiedzialności karnej?

 Piotr Siekierski, Radca prawny, RESIST Rezanko Sitek 

1. Przykłady przestępstw popełnianych przez nierzetelnych dłużników lub ich reprezentantów

2. Sposób procedowania w przypadku, gdy dłużnik popełnia przestępstwo:

▪ dowody świadczące o popełnieniu przestępstwa

▪ złożenie zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa

▪ przebieg postępowania przygotowawczego i procesu przez sądem, uprawienia i obowiązki wierzyciela

▪ skutki wyroku karnego dla dłużnika i wierzyciela (w szczególności kwestie obowiązku naprawienia szkody)

3. Wady i zalety postępowania karnego wobec nierzetelnego dłużnika

16:20 
Zakończenie konferencji
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Amelia Bień
Dyrektor Departamentu Windykacji KUKE S.A. 

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego na Wydziale Prawa i Administracji ,

uzyskane tytuły: magister prawa oraz magister zarządzania i marketingu. W 2018 r.

zdała egzamin adwokacki. Od 20 lat zajmuje się windykacją w branży ubezpieczeń

należności, przez kilkanaście lat w międzynarodowej firmie, a ostatnie cztery lata

na stanowisku dyrektora departamentu pomaga polskim przedsiębiorcom

w odzyskiwaniu należności w KUKE S. A., działającej w grupie PFR. 

Mateusz Horodko
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie.

Przed powołaniem na stanowisko komornika w latach 2018-2022 asesor u Komornika

Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Żyrardowie. Ukończył aplikację komorniczą

w Izbie komorniczej w Łodzi. 

Magdalena Karbowiak
Zastępca Dyrektora Departamentu Windykacji KUKE S.A. 

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego na Wydziale Prawa I Administracji, studiów

podyplomowych na katedrze prawa międzynarodowego SGH „Handel ze Wschodem”,

a także studiów podyplomowych „Ubezpieczenia i zarządzanie ryzykiem” Przez ponad

15 lat zajmowała się handlem międzynarodowym w branżach technicznych. Obecnie

zastępca dyrektora departamentu windykacji w Korporacji Ubezpieczeń Kredytów

Eksportowych SA (KUKE S.A.) oferującej ubezpieczenia należności na całym świecie,

które pomagają przedsiębiorcom bezpiecznie rozwijać biznes , nawet tam gdzie

występuje ryzyko polityczne. 
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Magdalena Marczak
Project Manager Puls Biznesu 

Maciej Maroszyk
Dyrektor operacyjny TC Kancelaria Prawna 

Prawnik, Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii na Uniwersytecie

Wrocławskim. Od 15 lat zajmuje się windykacją sądową i egzekucyjną, a od 10 lat -

prawem transportowym. Zgromadził bogate doświadczenie w zarządzaniu obsługą

podmiotów gospodarczych w zakresie dochodzenia należności, obsługiwał między

innymi banki, firmy leasingowe, fundusze sekularyzacyjne. Posiada szeroką wiedzę

w zakresie prawa transportowego i faktoringu. 

Maria Muchin-Kresa
Adwokat RK Legal 

W RK Legal odpowiadam za kompleksową obsługę przedsiębiorstw i klientów

korporacyjnych m.in. z branży pożyczkowej, ubezpieczeniowej, transportowej,

telekomunikacyjnej, obrotu nieruchomościami i gazowniczej. Specjalizuję się w prawie

cywilnym materialnym i procesowym. Posiadam doświadczenie w doradzaniu

i reprezentowaniu klientów w sporach sądowych. Prowadzone przeze mnie

postępowania obejmują w głównej mierze roszczenia z tytułu kar umownych,

wynagrodzeń za bezumowne korzystanie z nieruchomości, o zwrot pożyczek, z zakresu

działalności funduszy inwestycyjnych, przeciwko członkom zarządu w trybie art. 299

k.s.h., odszkodowań od gmin na podst. ustawy o ochronie o praw lokatorów. 

Kamil Płowik
Prawnik i Szef działu postępowań egzekucyjnych RESIST Rezanko Sitek 

Kieruje działem postępowania egzekucyjnego kancelarii RESIST. Absolwent Wydziału

Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie

w przymusowym dochodzeniu wierzytelności, w szczególności na etapie postępowania

egzekucyjnego. W swojej praktyce zawodowej zajmował się egzekucją zarówno

świadczeń pieniężnych, jak i niepieniężnych, z naciskiem na wierzytelności

zabezpieczone hipotecznie. Autor wielu artykułów na temat egzekucji polubownej

i sądowej na łamach Rzeczpospolitej oraz Monitora Prawniczego. 
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Rafael Poros
Adwokat FILIPIAK BABICZ LEGAL 

Specjalizuje się w cywilnych i gospodarczych sporach sądowych oraz egzekwowaniu

wierzytelności. Jego praktyka obejmuje przede wszystkim reprezentację

przedsiębiorców w sporach sądowych dotyczących wykonania umów zawieranych

w obrocie B2B. Reprezentował również banki w postępowaniach sądowych

o roszczenia z umów kredytu, zarówno indeksowanych i denominowanych do kursu

franka szwajcarskiego jak i złotówkowych. Posiada także doświadczenie oparte

na reprezentacji ogólnopolskiej sieci sklepów spożywczych w sporach sądowych o

naprawienie szkody na osobie i mieniu. Reprezentuje klientów w postępowaniach

egzekucyjnych, a także w postępowaniach związanych z dochodzeniem roszczeń

od dłużników zagranicznych. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa

i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz aplikację adwokacką przy Izbie

Adwokackiej w Łodzi. Prelegent szkoleń z zakresu procedury cywilnej. Uczestnik

studiów podyplomowych Prawo egzekucyjne i windykacja należności organizowanych

przez Uczelnię Łazarskiego w Warszawie w ramach Akademii Praktyków Prawa. 

Michał Rączkowski
Partner zarządzający RK Legal 

Od 2006 roku współtworzy i zarządza kancelarią RK Legal, która jako jedyna

na polskim rynku łączy prawną obsługę przedsiębiorstw z kompleksowym

zarządzaniem wierzytelnościami. Ofertę opartą na tych dwóch filarach działalności

uzupełnia spółka RK RODO – wyspecjalizowana w ochronie danych osobowych

w ujęciu prawnym i teleinformatycznym. Zespół kancelarii liczy dziś ponad 120 osób.

W kancelarii nadzoruje współpracę z instytucjami finansowymi w zakresie obsługi

aktywów wierzytelnościach B2C. Wspieramy banki i instytucje pożyczkowe, firmy

leasingowe, fundusze sekurytyzacyjne oraz podmioty z branży energetycznej

i telekomunikacyjnej w sprawnym odzyskiwaniu należności. Jest autorem komentarzy

prasowych i współautorem komentarza wydawnictwa Wolters Kluwer: „Ustawa

o komornikach sądowych. Ustawa o kosztach komorniczych”. Dzieli się z Państwem

swoimi doświadczeniami podczas licznych konferencji branżowych i szkoleń. 

Borys Sadowski
Ekspert w zakresie psychologii pieniądza i długu oraz praktyki polubownej
windykacji, Dyrektor Generalny GEKKO Collections 

Dyrektor Generalny w firmie GEKKO Collections (www.gekko.pl), która od 2003r. jest

liderem rynku edukacji windykacyjnej w Polsce. Propagator proklienckiego podejścia

w odzyskiwaniu należności oraz prewindykacji. Najbardziej doświadczony trener

zawodowych windykatorów i konsultant procesów windykacji w Polsce. Szkolił oraz

doradzał działom windykacji m.in w: Heineken, Coca Cola, Grupa Żywiec, T-Mobile,

Polkomtel, Siemens, Volvo, Accenture, Polsat Cyfrowy, DPD, Ruch, Enea, Energa, Alior

Bank, BZ WBK, BNP Paribas, Getin Bank, ING Bank Śląski, PKO BP, Raiffeisen Bank,

Provident, Vivus, Intrum, Best, Kruk, Kredyt Inkaso, Hoist Polska, PRA Group Polska,

EOS KSI, Ultimo, Atradius, Arvato Bertelsman, RK Legal, Alektum. 
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Piotr Siekierski
Radca prawny RESIST Rezanko Sitek 

Kieruje działem prawa karnego i karnego gospodarczego w kancelarii RESIST.

Specjalizuje się w prawie karnym, w szczególności w przestępczości gospodarczej

i skarbowej. Zajmuje się analizą prawną sytuacji klientów pod kątem konsekwencji

prawnokarnych podjętych działań, oceną ryzyka reakcji organów ścigania oraz sytuacji

procesowej stron postępowań karnych. Posiada duże doświadczenie

w postępowaniach karnych prowadzonych przeciwko członkom zarządu spółek prawa

handlowego oraz kadry zarządzającej, łącząc doświadczenie pełnomocnika

z wieloletnim doświadczeniem asystenta sędziego jednego z wydziałów karnych Sądu

Okręgowego w Warszawie. Pełnomocnik w licznych postępowaniach karnych

dotyczących m.in. przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu i interesom

majątkowym w obrocie cywilnoprawnym, przeciwko mieniu oraz przeciwko

wiarygodności dokumentów. Reprezentuje również klientów w postępowaniach

cywilnych z zakresu zabezpieczeń rzeczowych, w szczególności w postępowaniach

przeciwko dłużnikom hipotecznym. Współautor przewodnika „Zmiany

w restrukturyzacji przedsiębiorstw” (rozdział: „Postępowanie restrukturyzacyjne

a odpowiedzialność karna”) wydanego przez Rzeczpospolitą i Parkiet w 2021 r. Autor

artykułów na łamach Rzeczpospolitej m.in. „Odpowiedzialność karna za niezłożenie

wniosku o ogłoszenie upadłości”. 

Bartłomiej Socha
Dyrektor działu windykacji polubownej Transcash.eu S.A. 

Wieloletni praktyk windykacji i zarządzania należnościami. Od 2007 roku zajmuje

stanowiska menadżerskie w dużych firmach windykacyjnych w Polsce. Specjalizuje się

w tworzeniu struktur windykacyjnych w spółkach na wczesnym etapie rozwoju a także

w szkoleniu, coachingu oraz rozwijaniu potencjału pracowników, w tym kadry

menadżerskiej. Z wykształcenia psycholog. Certyfikowany Coach (ADVANCED

COACHING SKILLS AT THE PROFESSIONAL LEVEL) oraz Trener Biznesu

(EUROPEAN BUSINESS TRAINER on level IV EQF). Współautor oraz kierownik

merytoryczny studiów podyplomowych „Skuteczna windykacja w praktyce”

oferowanych przez Uniwersytet SWPS w latach 2015-2017. 
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Joanna Zdanowicz
Kierownik Biura Windykacji Sądowej i Współpracy z Partnerami Zewnętrznymi
Provident 

Absolwentka Wydziału Zarządzania Biznesem w Wyższej Szkole Zarządzania Polish

Open University, w 2004r. uzyskała dyplom studiów MBA Oksford Brooks University.

Menadżer z ponad 20-letnim doświadczeniem w branży windykacyjnej, które obejmuje

obszar współpracy z firmami windykacyjnymi i kancelariami prawnymi (outsourcing

usług windykacyjnych) oraz obszar dochodzenia należności na drodze sądowej

i egzekucyjnej, w tym współpracę z kancelariami komorniczymi. Doświadczenie

w zarządzaniu procesami windykacji masowej (branża telekomunikacyjna i finansowa)

oraz optymalizacji procesów windykacyjnych. Zwolenniczka wykorzystania elementów

Lean Management w pracy zarządczej. Prelegent na szkoleniach i warsztatach.

W ramach wieloletniej współpracy z Konfederacją Lewiatan aktywnie uczestniczy

w wypracowywaniu rozwiązań i opiniowaniu projektów związanych z szeroko pojętym

dochodzeniem roszczeń przez przedsiębiorców. 

dr Bartosz Sierakowski
radca prawny | kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny, starszy partner w
Kancelarii Zimmerman Sierakowski i Partnerzy 

Radca prawny oraz kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny, starszy partner w

kancelarii Zimmerman Sierakowski i Partnerzy oraz wiceprezes zarządu spółki

Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A., członek Instytutu Prawa Upadłościowego

i Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością Uczelni Łazarskiego.

Specjalizuje się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym oraz postępowaniu

cywilnym i egzekucyjnym. W swojej praktyce zawodowej uczestniczył w największych

w Polsce postępowaniach upadłościowych, naprawczych i restrukturyzacyjnych,

doradzając zarówno wierzycielom, jak i dłużnikom. Współorganizator oraz prelegent

i moderator na wielu ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach i szkoleniach

poświęconych zagadnieniom dotyczącym niewypłacalności. Wykłada prawo

upadłościowe i restrukturyzacyjne na studiach podyplomowych na Uczelni

Łazarskiego w Warszawie oraz na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Bartosz Sierakowski jest autorem i współautorem licznych artykułów z zakresu prawa

upadłościowego, restrukturyzacyjnego, egzekucyjnego, publikowanych m.in.

w Monitorze Prawa Bankowego, Monitorze Prawa Handlowego, Doradcy

restrukturyzacyjnym, Nieruchomościach czy Ruchu Prawniczym Ekonomicznym i

Socjologicznym. 
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Cena
Windykacja B2B w czasach kryzysu – aspekty prawne
16 marca 2023, Warszawa

2495 zł netto od 2023-03-16 do 2023-03-16

 Kod promocyjny

Osoba zgłaszająca

 

 

 

 

 

 

Imię

Nazwisko

Stanowisko

Dział

pole opcjonalne

E-mail

Telefon

Dane do faktury

 

 

 

 

 

 

firma 

osoba fizyczna 

Państwo

NIP

Nazwa/Imię i nazwisko

Miejscowość

Ulica i numer

Kod pocztowy

Potwierdzam, że zapoznałam/em się z <a href="https://apps.bonnier.pl/regulaminy/pdf/Regulamin_wydarzen_platnych_18102022_pdf.pdf" target="_blank">Regulaminem</a>

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 <a href="https://apps.bonnier.pl/regulaminy/pdf/RODO_klauzula_informacyjna_konferencje.pdf" target="_blank">Zobacz więcej</a>   

 Pieczątka i podpis

Formularz rejestracji: Windykacja B2B w czasach kryzysu –
aspekty prawne
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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

 

 

 

 

 

 

2. Dane uczestnika

 

 

 

 

 

 

Imię

Nazwisko

Stanowisko

Dział

pole opcjonalne

E-mail

Telefon

Imię

Nazwisko

Stanowisko

Dział

pole opcjonalne

E-mail

Telefon
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aspekty prawne
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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. 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.

3. 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.

4. Biorąc pod uwagę fakt, że Zgłoszenie dokonywane może być przez osobę fizyczną 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.

5. 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.

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

7. 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 30% Ceny. Niniejsze postanowienie nie ma zastosowania w przypadku dokonania Zgłoszenia w terminie późniejszym niż na

dwadzieścia jeden (21) dni kalendarzowych przed rozpoczęciem Wydarzenia.

8. 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.

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

10. 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.

11. 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.

12. 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.

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

Wydarzeniu.

14. 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.

15. 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.

16. 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.

17. 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.

18. 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.

19. 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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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. Weryfikacja 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,

21.1.2 urządzenie końcowe,

21.1.3 zastosowanie w niektórych przypadkach oprogramowania umożliwiającego odczytywanie plików w różnych formatach (m.in. graficznych, 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 firm trzecich, w tym działanie wirusów komputerowych,

23.1.3 niewłaściwą konfigurację 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, 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.

25. 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.

26. 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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