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CEL
ESG to nie fanaberia tylko konieczność! Na przygotowanie się do nowych regulacji jest coraz mniej czasu.
Przedsiębiorstwa na całym świecie mają rozwijać się w sposób bardziej odpowiedzialny i zrównoważony. Presja
rynkowa i trendy rynkowe, w tym wymogi właścicielskie, wymogi zgodności z regulacjami (compliance), możliwości
pozyskania kapitału i finansowania – to przynajmniej trzy powody dla których firmy włączają założenia zrównoważonego
rozwoju do swoich strategii. Już 5 grudnia 2022 r. w Warszawie podczas ESG Forum, dowiesz się od najlepszych ekspertów
co się u nich sprawdza, a co chcieliby zrobić inaczej, usłyszysz praktyczne wskazówki, które możesz natychmiast
zastosować w swojej organizacji. Poznasz doświadczenia takich firm i instytucji jak m.in.: Orange Polska, Saint-Gobain,
Castorama, CCC, Diagnostyka, Coca Cola, BNP oraz PwC.
Dajemy Ci inspiracje, wiedzę, możliwość poznania znakomitych praktyków, czas na networking oraz możliwość rozwoju!
W programie m.in.:
▪ Sposoby budowania świadomości ESG wśród interesariuszy
▪ Jak projektować zrównoważone inwestycje aby uzyskać przewagę konkurencyjną na rynku
▪ Rola technologii w raportowaniu ESG – jakie narzędzia mogą wesprzeć proces zbierania i monitorowania danych
▪ Rola Zarządu i Rady Nadzorczej –budowanie świadomości w obszarach ESG - Co zarządy muszą wiedzieć?
▪ Gromadzenie danych ESG, zarządzanie i raportowanie
▪ Jak w praktyce zrealizować ambicje zero emisyjności w obecnej sytuacji geopolitycznej
▪ Sektor cyfrowy i jego odpowiedzialność klimatyczna - dwie strony cyfrowego medalu (zużycie energii, infrastruktura,
urządzenia vs potencjał redukowania emisji w innych sektorach)
▪ Szanse i wyzwania sektora finansowego i jego klientów
Adresatami forum są m.in.:
▪ Prezesi, Członkowie zarządów
▪ Osoby odpowiedzialne za zarządzanie i analizę ryzyka (kwestie środowiskowe, społeczne i pracownicze, prawa
człowieka, przeciwdziałanie korupcji i łapownictwu)
▪ Osoby odpowiedzialne za wdrażanie w firmach zasad społecznej odpowiedzialności i raportowanie społeczne

ESG Forum

▪ Osoby odpowiedzialne za zapewnienie zgodności działania firmy z przepisami prawa i dobrowolnie przyjętymi
zobowiązaniami (compliance)
▪ Osoby odpowiedzialne za przestrzeganie przepisów
▪ Specjaliści od ESG, zrównoważonego rozwoju i CSR
▪ Specjaliści ds. audytu i dyrektorzy finansowi
▪ Menedżerowie ds. ryzyka i inwestycji
▪ Biegli rewidenci, Doradcy biznesowi
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PROGRAM
Poniedziałek, 5 grudnia
09:00
Rejestracja uczestników, poranna kawa

09:25
Uroczyste otwarcie Forum, przywitanie uczestników

Renata Grzeszczak, Project Manager - Team Leader, Puls Biznesu

09:30
Regulacje ESG to szansa dla rozwoju przedsiębiorstw – jak projektować zrównoważone inwestycje aby uzyskać
przewagę konkurencyjną na rynku

Aleksandra Bańkowska, Adwokat, Partner, PwC Polska

10:00
Sektor cyfrowy – zielony bohater czy czarny charakter?

Jacek Hutyra, Doradca ds. strategii klimatycznej (climate officer), Orange Polska S.A.
CASE STUDY #1 Orange Polska
▪ Dwie strony cyfrowego medalu (zużycie energii, infrastruktura, urządzenia vs potencjał redukowania emisji w innych
sektorach)
▪ Odpowiedzialność, od której nie ma ucieczki
▪ Potencjalne szanse czy przewaga konkurencyjna dla tych, którzy działają szybciej i bardziej zdecydowanie

10:30
Sposoby na budowanie świadomości ESG wśród interesariuszy

Michał Ciesielski, Brand, Communication & Digitalization Director, Grupa Saint-Gobain w Polsce
CASE STUDY #2 Grupa Saint-Gobain w Polsce
▪ ESG wpisane w długoterminową strategię firmy – jak to wygląda przykładzie Saint-Gobain Poland
▪ Budowanie map drogowych ESG w oparciu o priorytety na przykładzie Mapy Zrównoważonego Rozwoju
▪ Projekty edukacyjne i komunikacyjne na budowanie świadomości społecznej wokół zagadnień ESG
- W pogoni za ciszą
- Polskie Miasta Przyszłości 2050 oraz Polskie Miasta Przyszłości Oczami Młodych
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- Architecture Student Contest 2022 Warszawa

11:00
Przerwa na kawę oraz networking

Zapraszamy na kawę, herbatę, przekąski i zachęcamy do nawiązywania nowych relacji biznesowych oraz wymiany
doświadczeń z prelegentami i uczestnikami Forum!

11:15
Strategia sustainability (ESG) w instytucji finansowej – na przykładzie Banku BNP Paribas

Maria Krawczyńska, Dyrektorka Departamentu CSR i Zrównoważonych Finansów, BNP Paribas Bank Polska S.A.
CASE STUDY #7 BNP
▪ Czynniki ESG w działalności banku i ofercie produktów i usług
▪ Zrównoważone finanse i pozytywna bankowość
▪ Szanse i wyzwania sektora finansowego i jego klientów

11:45
Panel dyskusyjny: Rola technologii w raportowaniu ESG – jak narzędzia mogą wesprzeć proces zbierania i
monitorowania danych

Moderator: Tomasz Barańczyk, Partner, lider inicjatyw ESG, PwC Polska
Stanisław Barański, Dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju i Transformacji Energetycznej, PKN ORLEN S.A.

12:25
Gospodarka Obiegu Zamkniętego jako element w osiągnięciu zero emisyjności

Piotr Bober, Quality and Sustainability Director, Castorama
CASE STUDY #4 Castorama
▪ Wpływ dobrej selekcji odpadów na jakość wytworzonego z recyclingu
▪ Wykorzystanie surowca do wytworzenie produktu konsumenckiego wysokiej jakości, czyli upcykling versus
downcykling
▪ Świadome wykorzystanie własnych odpadów przy wytwarzaniu produktów
▪ Redukcja śladu węglowego w całym łańcuchu od miejsca wytworzenia odpadu do miejsca jego ponownego
wykorzystania, produkcję i dostawę do miejsca sprzedaży
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13:00
Lunch

14:00
Strategia Zrównoważonego Rozwoju_ case study Diagnostyka

Barbara Kopeć, Pełnomocnik Zarządu ds. Zarządzania Projektami i ESG, Diagnostyka
CASE STUDY #5 Diagnostyka

14:30
Zrównoważony rozwój oczami lidera dóbr konsumenckich - Case study Coca-Cola HBC Polska i Kraje Bałtyckie

Katarzyna Borucka, Dyrektor ds. korporacyjnych i zrównoważonego rozwoju, Coca-Cola HBC Polska i kraje bałtyckie
CASE STUDY #6 Coca Cola
Jak Coca Cola definiuje strategię i tworzy mapę drogową do realizacji swojej Misji Zrównoważonego Rozwoju i jak zarządza
całym procesem, począwszy od wyznaczenia priorytetów, konkretnych celów do osiągnięcia, zaangażowania organizacji
po wdrożenie konkretnych inicjatyw i raportowanie.

15:00
Strategia Zrównoważonego Rozwoju w branży fashion _ case study CCC

Kamilla Budnik, Manager ds. Zrównoważonego rozwoju, CCC
CASE STUDY #3 CCC

15:30
Panel dyskusyjny: Rola Zarządu i Rady Nadzorczej –budowanie świadomości w obszarach ESG

Moderator: Ewa Sowińska, Partner, biegły rewident, ESO Audit sc
Dominika Milion, Dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju, DCT Gdańsk Sp. z o.o.
Przemysław Feliga, Manager ESG, OTCF S.A.
Jacek Gdański, Przewodniczący Komitetu Audytu Poltreg S.A. i członek Komitetu Audytu Polski Gaz TUW w
Warszawie
Katarzyna Teter, Menedżer ds. społecznej odpowiedzialności biznesu, Santander Bank Polska

16:15
Zakończenie Forum
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PRELEGENCI

Aleksandra Bańkowska
Adwokat, Partner PwC Polska
Aleksandra odpowiada za praktykę finansów i bankowości w ramach PwC Legal.
Posiada ponad 15 letnie doświadczenie w doradztwie dla banków i instytucji
finansowych. Jest wiodącym doradcą z zakresu ESG w grupach roboczych utworzonych
przy Związku Banków Polskich ds. zrównoważonych finansów, ds. Taksonomii oraz ds.
wdrożenia zmian w MIFiD II, wspierając w opracowaniu wyjaśnień interpretacyjnych
dla sektora finansowego w zakresie wdrożenia regulacji ESG. Na co dzień wspiera
instytucje finansowe i spółki niefinansowe we wdrażaniu ujawnień zgodnie z SFDR (w
tym opracowania strategii ESG, kryteriów przyznawania kredytów zrównoważonych
środowiskowo i związanej z tym oceny kontrahentów), obowiązków raportowych
wynikających z Taksonomii i aktów delegowanych względem podmiotów
podlegających NFRD (KPIs, w tym Green Assets Ratio), a także zmian wprowadzonych
do dyrektywy MIFID II, Solvency II, IDD, UCITIS i AIFMD.

Piotr Bober
Quality and Sustainability Director Castorama
mgr inż. Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny, studia podyplomowe Szkoła
Główna Handlowa. Od początku kariery zawodowej, czyli od 2007 roku związany
z jakością w Castorama Polska Sp. z o.o., która jest częścią Grupy kingfisher lidera
w branży Home Improvement w Europie. Na początku jako Specjalista ds. Jakości
odpowiedzialny za zgodność i jakość produktów wprowadzanych do sieci pod markami
własnymi. Współpraca z producentami Azjatyckimi, jak i Europejskimi. W 2016 Jako
Kierownik ds. Rozwoju Nowych Produktów a później Kierownik ds. Jakości w Biurze
Zakupowym Grupy Kingfisher w Warszawie, odpowiedzialny za wdrażanie
u producentów i podwykonawców produktów pod markami własnymi dla Grupy
Kingfisher. Współpraca z wieloma producentami w obszarze Europy ŚrodkowoWschodniej. Od 2020 ponownie w Castorama Polska Sp. z o.o. jako Dyrektor ds.
Jakości i Zrównoważonego Rozwoju. Z powodzeniem rozwija procesy kontroli
wyrobów jak i ich zgodności na rynku Polskim i Europejskim. Odpowiedzialny
za wyznaczanie drogi i celów w obszarze zrównoważonego rozwoju w spółce
w korelacji z ambicjami Grupy Kingfisher. Poszukuje rozwiązań nad ponownym
wykorzystaniem odpadów w myśl założeniom gospodarki o obiegu zamkniętym
i nadania im wartości w finalnym produkcie, przy równoczesnej redukcji emisji
dwutlenku węgla.
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Katarzyna Borucka
Dyrektor ds. korporacyjnych i zrównoważonego rozwoju Coca-Cola HBC Polska i
kraje bałtyckie
Ma ponad 20-letnie doświadczenie w zarządzaniu strategiami public affairs,
komunikacji, zrównoważonego rozwoju oraz w zarządzaniu kryzysowym
w największych międzynarodowych firmach takich jak Coca-Cola, Philip Morris, Allianz
czy Grupa Żywiec. Jako członkini zespołów zarządzających w kolejnych firmach miała
duży wpływ na kierunek realizacji agendy zrównoważonego rozwoju. Aktywna
członkini licznych organizacji branżowych i biznesowych - obecnie członkini zarządu
i przewodnicząca komisji napojowej w Polskiej Federacji Producentów Żywności.

Kamilla Budnik
Manager ds. Zrównoważonego rozwoju CCC

Michał Ciesielski
Brand, Communication & Digitalization Director Grupa Saint-Gobain w Polsce
Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Rozpoczynał swoją drogę zawodową
w przemyślę samochodowym w obszarze zintegrowanego łańcucha dostaw
i organizacji procesów produkcyjnych. Od 2005 związany z Grupą Saint-Gobain zbierał
doświadczenie w obszarze finansowym, marketingu i sprzedaży, a następnie jako
Dyrektor Zarządzający jednego z biznesów dystrybucji budowlanej Grupy w Polsce.
W latach 2017-2018 pełnił funkcję Dyrektora Personalnego w sektorze materiałów
wysokowydajnych dla Saint-Gobain Surface Solutions oraz Performance Plastics.
Od 2019 objął rolę dla całej Grupy Saint-Gobain w Polsce na stanowisku Dyrektora
marki, komunikacji i cyfryzacji, obecnie również Prezes Fundacji Saint-Gobain.

Jacek Hutyra
Doradca ds. strategii klimatycznej (climate officer) Orange Polska S.A.
Odpowiada za opracowanie i wdrożenie strategii #OrangeGoesGreen, która łączy
dążenie do szybkiej dekarbonizacji działalności Orange Polska z poszukiwaniem
wartości dla klientów i wszystkich interesariuszy. Wiceprzewodniczący Komitetu
Klimatu i Środowiska Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT). W latach
2015-2020 pracował w globalnej centrali Grupy Orange w Paryżu – najpierw
w zespole zarządzającym działalnością Orange w Europie a następnie w Transformacji
Grupy Orange jako dyrektor gabinetu Wiceprezesa Grupy Orange. Wcześniej, do 2015
roku Dyrektor Biura Zarządu Orange Polska Absolwent Szkoły Głównej Handlowej
w Warszawie oraz posiadacz Certificate in Global Management INSEAD.
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Barbara Kopeć
Pełnomocnik Zarządu ds. Zarządzania Projektami i ESG Diagnostyka
Menadżerka medyczna od 1991. Absolwentka Wydziału Chemii UJ, a także studiów
podyplomowych z informatyki i zarządzania personelem. Prowadziła wiele wdrożeń
rozległych systemów informatycznych w publicznych i niepublicznych jednostkach
ochrony zdrowia. Ekspertka w zakresie analizy kosztów działalności jednostek
medycznych a w szczególności medycznych laboratoriów diagnostycznych. Przez 9 lat
w Zarządzie Diagnostyka SA była odpowiedzialna za zarządzanie operacyjne i nadzór
nad siecią ponad 120 laboratoriów medycznych. W tym czasie Diagnostyka stała się
liderem w branży diagnostyki medycznej w Polsce. W ramach Pracodawców Medycyny
Prywatnej od 6-ciu lat przewodniczy Forum Medycyny Laboratoryjnej, które zrzesza,
obok Diagnostyka SA, największe firmy prowadzące niepubliczne laboratoria
medyczne w Polsce. Celem działalności jest inicjowanie a także konsultacje ustaw i
rozporządzeń wpływających na działalność diagnostyki laboratoryjnej. Obecnie
w zarządzie Związku. Jako Pełnomocnik Zarządu Diagnostyki SA ds. ESG odpowiada
za raportowanie Grupy Diagnostyka w tym obszarze oraz za przygotowanie Grupy
do raportowanie zgodnie z Dyrektywą CSRD.

Maria Krawczyńska
Dyrektorka Departamentu CSR i Zrównoważonych Finansów BNP Paribas Bank Polska
S.A.
Ekspertka z wieloletnim doświadczeniem w zakresie zrównoważonego rozwoju, ESG,
CSR i zrównoważonych finansów. Od listopada 2021 roku członkini grupy roboczej ds.
wypracowania jednolitego standardu raportowania zrównoważonego rozwoju (ESRS)
dla UE (zgodnie z CSRD) w ramach prac EFRAG. Członkini Komitetu ds. ESG Krajowej
Izby Gospodarczej. Od 2017 roku odpowiedzialna za zarządzanie i realizację Strategii
CSR i Zrównoważonego Rozwoju oraz integrację aspektów ESG z celami biznesowymi
Banku BNP Paribas, a także rozwój obszaru zrównoważonych finansów. Skuteczność
podejmowanych działań została potwierdzona m.in. poprzez trzykrotne uzyskanie
przez Bank pierwszego miejsca w klasyfikacji generalnej Rankingu Odpowiedzialnych
Firm 2019, 2020 oraz 2021, a także licznych nagród i wyróżnień w obszarze
odpowiedzialnego prowadzenia biznesu. Inicjatorka programu Bank Zielonych Zmian.
Członkini Zarządu Fundacji BNP Paribas. Wcześniej w zespole Deloitte Sustainability
Consulting Central Europe, odpowiadała za projekty z zakresu raportowania
pozafinansowego oraz strategicznego zarządzania CSR, realizując projekty dla
klientów biznesowych i instytucjonalnych w Polsce i regionie Europy ŚrodkowoWschodniej. Doświadczenie zawodowe w obszarze społecznej odpowiedzialności
biznesu zdobywała również m.in. w Tchibo Warszawa, w zakresie filantropii
korporacyjnej w Forum Darczyńców. Alumn Ligi Odpowiedzialnego Biznesu.
Absolwentka ekonomii na Uniwersytecie Warszawskim oraz zarządzania w Szkole
Głównej Handlowej oraz kursu Sustainable Finance na University of Cambridge.
Studentka studiów doktoranckich w Kolegium Gospodarki Światowej SGH. Prywatnie
aktywna społeczniczka i wolontariuszka. Głęboko wierzy w synergię celów
biznesowych i społecznych, z dewizą „po pierwsze człowiek”.
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Ewa Sowińska
Partner, biegły rewident, ESO Audit sc

Tomasz Barańczyk
Partner, lider inicjatyw ESG PwC Polska
Tomasz Barańczyk od 1996 roku zajmuje się doradztwem dla wiodących firm z różnych
sektorów gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw z sektora
energetycznego, naftowego i gazowego. Od 2003 r. posiada uprawnienia
licencjonowanego doradcy podatkowego. W latach 2013-2018 był partnerem
zarządzającym działem doradztwa prawno-podatkowego w Polsce. Aktywnie
działający w rolach leadera rynków klienckich oraz ESG w obszarach podatkowoprawnym w rejonie Europy Środkowo-Wschodniej. Tomasz posiada bogate
doświadczenie w prowadzeniu kompleksowych projektów optymalizacji podatkowej
dla firm, głównie w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, VAT, akcyzy, cła
i innych obciążeń publicznoprawnych. W swojej praktyce zawodowej Tomasz kierował
zespołami, które weryfikowały istniejące struktury biznesowe klientów i zapewniały
im wszechstronną pomoc w przygotowaniu, a następnie realizacji rozwiązań
korzystnych z perspektywy podatkowej. Jako leader platformy obejmującej
różnorodne formy wsparcia ESG firm i osób współpracujących z PwC, Tomasz wspiera
i nadzoruje działalność jej ekspertów w Polsce. Tomasz uczestniczył w charakterze
prelegenta w wielu konferencjach krajowych i zagranicznych dotyczących prawa
podatkowego, jest także autorem licznych artykułów o tematyce podatkowej,
publikowanych w prasie branżowej.

Stanisław Barański
Dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju i Transformacji Energetycznej PKN ORLEN
S.A.
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Przemysław Feliga
Manager ESG OTCF S.A.
ESG Project Manager w OTCF. Od 2012 związany z branżą mody, absolwent akademii
projektowania ubrań i obuwia PENSOLE w Portland. Od 2018 do 2021 projektant
ubrań w 4F, a od 2020 lider zespołu zajmującego się zmianami na rzecz środowiska
w OTCF, w tym w marce 4F.

Jacek Gdański
Przewodniczący Komitetu Audytu Poltreg S.A. i członek Komitetu Audytu Polski Gaz
TUW w Warszawie
Zasiadał w radach nadzorczych m.in. PKO BP S.A., Nestbank S.A., PTE Nordea, Nordea
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., Ruch S.A., PKO Towarzystwo Ubezpieczeń
S.A. i PKO Życie TU S.A. Absolwent studiów magisterskich Uniwersytetu Gdańskiego
(kierunek skandynawistyka). Ukończył również Krajową Szkołę Administracji
Publicznej w Warszawie, a także Podyplomowe studia w zakresie zarządzania
ryzykiem w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz program Real Estate
Economics and Finance (Ekonomia i finanse rynku nieruchomości) w The London
School of Economics and Political Science (LSE) Od roku 2007 jest biegłym
rewidentem. Biegle włada językiem angielskim, rosyjskim i szwedzkim. W latach
1999-2007 pełnił funkcję radcy ministra i zastępcy dyrektora Departamentu
Rachunkowości w Ministerstwie Finansów. W latach 2008-2009 pełnił funkcję
wiceprezesa do spraw finansowych (CFO) w „PKO Inwestycje” sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie. W roku 2010 rozpoczął pracę w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych,
gdzie sprawował rolę dyrektora departamentu DWM do roku 2012. W latach
2013-2016 pełnił funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Finansowych w Narodowym
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W latach 2016 2021 zajmował stanowiska Członka Zarządu a następnie Prezesa Zarządu Polski Gaz
TUW w Warszawie oraz Członka Zarządu PHN S.A.; Od roku 2017 do roku 2020 pełnił
rolę Członka Komisji Nadzoru Audytowego. Był Członkiem Komitetu Standardów
Rachunkowości I, II i III kadencji. Szachowy arcymistrz międzynarodowy FIDE,
wielokrotny reprezentant i mistrz Polski w szachach.
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Dominika Milion
Dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju DCT Gdańsk Sp. z o.o.
Przez dziesięć lat Kierownik Działu Bezpieczeństwa i Pełnomocnik Zarządu ds.
zrównoważonego rozwoju, a obecnie, od kwietnia 2020 roku, Dyrektor ds.
zrównoważonego rozwoju w DCT Gdańsk Sp z o. o. („DCT”). Jednocześnie pełni w DCT
funkcję Oficera Ochrony Obiektu Portowego a do stycznia 2022 roku pełniła także
funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Absolwentka Akademii Morskiej
w Szczecinie na kierunku inżynieria ruchu morskiego oraz transport morski oraz
studiów podyplomowych na kierunkach: Bezpieczeństwo i Higiena Pracy oraz TQM
na Politechnice Gdańskiej, a także Inspektor ds. informacji niejawnych w WSB Gdańsk
i ESG w Praktyce w SNAS. Certyfikowany audytor wewnętrzny i wiodący systemów
według norm ISO 9001, 14001 oraz 45001 i 50001. W DCT tworzyła od podstaw
zintegrowany system zarządzania według wspomnianych norm, a dodatkowo według
rozporządzenia EMAS, a także była odpowiedzialna za wdrożenie w Organizacji
systemu zarządzania ryzykiem począwszy od Ocena Wpływu na Biznes (BIA - Business
Impact Analysis), poprzez tworzenie działowych i korporacyjnego rejestrów ryzyk,
kończąc na Planach Ciągłości Działania (BCP - Business Continuity Plan) i Procedurach
Gotowości na Awarię (ERP – Emergency Response Procedure). Pełniła także funkcje
Kierownika Projektu podczas wdrażania w organizacji systemu zarządzania cyber
bezpieczeństwem. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie bezpieczeństwa
w portach morskich, ale i na statkach morskich, które zdobyła podczas pracy jako oficer
nawigacyjny na statkach kontenerowych (karierę zakończyła z Dyplomem Chiefa
Oficera). Od lat jej głównym celem zawodowym jest zwiększanie poziomu kultury
bezpieczeństwa w firmie, a co za tym idzie zmniejszenie ilości zdarzeń wypadkowych.
Cel ten w ostatnich latach rozszerzyła na kolejne pole zainteresowań tj. zrównoważony
rozwój i przygotowanie organizacji do zero emisyjności i raportowanie
niefinansowego.

Katarzyna Teter
Menedżer ds. społecznej odpowiedzialności biznesu Santander Bank Polska
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Cena
ESG Forum
5 grudnia 2022, Warszawa
2195 zł netto od 2022-12-05 do 2022-12-05

Kod promocyjny

Osoba zgłaszająca

Dane do faktury
firma

Imię

osoba fizyczna

Nazwisko

Państwo

Stanowisko

NIP

Dział

Nazwa/Imię i nazwisko

pole opcjonalne

Miejscowość
E-mail
Ulica i numer
Telefon
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.
Zgadzam się na udostępnienie przez wydawcę „Pulsu Biznesu” (Bonnier Business Polska) moich danych osobowych partnerom tego wydarzenia, aby mogli wysyłać mi swoje oferty
na podany przeze mnie adres e-mail. Lista partnerów dostępna jest każdorazowo na stronie wydarzenia w zakładce „Partnerzy”.
Zgadzam się na udostępnienie przez wydawcę „Pulsu Biznesu” (Bonnier Business Polska) moich danych osobowych partnerom tego wydarzenia, aby mogli do mnie dzwonić i
przedstawiać mi swoje oferty. Lista partnerów dostępna jest każdorazowo na stronie wydarzenia w zakładce „Partnerzy”.
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
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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
Imię

Nazwisko

Stanowisko

Dział
pole opcjonalne

E-mail

Telefon

2. Dane uczestnika
Imię

Nazwisko

Stanowisko

Dział
pole opcjonalne

E-mail

Telefon
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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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