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CEL 

Największa od 20 lat reforma Kodeksu spółek handlowych, coraz bliżej!

Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych została opublikowana w Dzienniku Ustaw w dniu 12 kwietnia 2022 r.

Nowelizowane przepisy wejdą w życie 13 października 2022 r.

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w konferencji KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH – najnowsze zmiany

prawne, która odbędzie się 21 czerwca 2022 r. w formule online.

Nowe regulacje wprowadzą do polskiego systemu prawnego kompleksowe unormowania dotyczące „grup spółek” oraz

rewolucję  w zasadach prowadzenia nadzoru wewnętrznego w spółkach kapitałowych przez rady nadzorcze.  Warto

zapoznać się ze szczegółami planowanej ustawy, zanim stanie się obowiązującym prawem, aby w pełni przygotować się do

nadchodzącej rzeczywistości.

Dyskusje  organizowane  podczas  paneli  będą  również  okazją,  by  wymienić  się  spostrzeżeniami  i  doświadczeniami

związanymi z grupami spółek oraz funkcjonowaniem rad nadzorczych.

Wśród prelegentów znakomici eksperci, którzy uczestniczyli w pracach Komisji ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego

przy Ministerstwie Aktywów Państwowych.  Prowadzący przybliżą  Państwu jak maksymalnie efektywnie wykorzystać

nowe mechanizmy prawne.

Podczas konferencji prelegenci odpowiedzą m.in. na poniższe pytania:

▪ Kto i jak może utworzyć grupę spółek?

▪ Jak ważnie i skutecznie wydawać wiążące polecenia w grupie spółek?

▪ Jak i kiedy odmówić wykonania wiążącego polecenia?

▪ Jakie prawa w grupie spółek mają wspólnicy i akcjonariusze mniejszościowi?

▪ Jak  kształtują  się  zasady  odpowiedzialności spółki  dominującej  względem  spółki  zależnej  oraz  jej  wierzycieli,

wspólników i akcjonariuszy?

▪ Jakie nowe uprawnienia zyskają rady nadzorcze w zakresie dostępu do dokumentacji i wyjaśnień spółki?

▪ Jakie zmiany zajdą w zakresie organizacji prac rady nadzorczej i wsparcia ze strony podmiotów zewnętrznych?



▪ Jaką rolę odgrywać będzie rada nadzorcza spółki dominującej w grupie spółek?

▪ Jakie nowe obowiązki i uprawnienia zyskają rady nadzorcze spółek dominujących?

▪ Jak nowelizacja wpłynie na zakres odpowiedzialności cywilnej i karnej członków organów spółek?

 Udział w konferencji pozwoli Państwu:

▪ Przygotować się na zmiany i dowiedzieć się jak wykorzystać nowe przepisy

▪ Wprowadzić lub usprawnić zarządzanie grupą spółek

▪ Dostosować zasady działalności rady nadzorczej do nowych regulacji

▪ Poznać nowe realia współpracy organów spółki

Co gwarantujemy?

▪ Wysoki poziom przekazywanej wiedzy = praktyczne ujęcie zagadnień

▪ Udział znakomitych i doświadczonych prelegentów – praktyków

▪ Możliwość wymiany doświadczeń i skorzystanie z gotowych rozwiązań

▪ Imienny certy�kat potwierdzający zdobytą wiedzę

Do udziału zapraszamy m.in.:

▪ Prezesów zarządu

▪ Członków zarządu

▪ Przewodniczących i członków rad nadzorczych

▪ Dyrektorów departamentów obsługi władz spółek

▪ Dyrektorów departamentów nadzoru właścicielskiego

▪ Radców prawnych, adwokatów

▪ Reprezentantów działów audytu i controllingu

▪ Szefów biur obsługi zarządu

▪ Wszystkich zainteresowanych tematyką spółek kapitałowych oraz holdingów
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PROGRAM 

Wtorek, 21 czerwca

08:55 
O�cjalne powitanie uczestników, rozpoczęcie

 Magdalena Sokulska, Project Manager, Puls Biznesu 

09:00 
Grupa spółek – co to i dlaczego warto utworzyć?

 Radosław Potrzeszcz , Adwokat, Wykładowca w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie 

▪ czym jest i jak utworzyć grupę spółek

▪ kto może należeć do grupy spółek

▪ od kiedy istnieje „grupa spółek”

▪ główne konsekwencje utworzenia grupy spółek z perspektywy „spółki dominującej” i „spółki zależnej”

▪ czy w „grupie spółek” istnieją tajemnice, czyli co „matka” może wiedzieć

09:45 
Wiążące polecenia w ramach grupy spółek

 Piotr Kleszczyński, Radca Prawny, Dyrektor Działu Prawnego, Xella Polska Sp. z o.o. 

▪ kto i w jaki sposób może wydawać wiążące polecenia

▪ jaką formę ma mieć wiążące polecenie, aby było skuteczne

▪ czy wiążące polecenie zawsze jest „wiążące”? – zasady odmowy wykonania

10:30 
Przerwa

10:45 
PANEL DYSKUSYJNY - Dotychczasowe problemy holdingów – czy nowe regulacje pomogą?

 Prof. dr hab. Andrzej Szumański 

 Marek Szydłowski, były Dyrektor Biura Prawnego, Grupa Komputronik 

 Łukasz Sieczka, Partner, Radca Prawny, RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy Radcowie Prawni i Adwokaci 

Obszary dyskusji:

▪ jak dzisiaj wygląda współpraca w grupie spółek?

▪ jakie są podstawowe problemy braku regulacji prawa holdingowego?
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▪ jaką aktualnie odpowiedzialność może ponosić członek zarządu spółki zależnej za „wsłuchiwanie się w głos matki”?

11:30 
Rozszerzone kompetencje i obowiązki rad nadzorczych

 Karol Maciej Szymański, Partner Zarządzający, RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy Radcowie Prawni i

Adwokaci 

▪ uprawnienia informacyjne rady nadzorczej, z uwzględnieniem grup spółek

▪ relacje zarządu i rady nadzorczej – mur asymetrii informacyjnej powinien zostać zburzony

▪ doradca rady nadzorczej, czyli specjalista ad hoc dla samodzielnej rady

▪ transakcje z podmiotami powiązanymi pod szczególnym nadzorem

12:15 
Przerwa

12:30 
PANEL DYSKUSYJNY - Dla kogo są grupy spółek?

 Moderator: Izabela Wojtyczka, Wiceprezes Zarządu, PZU Centrum Operacji, Sekretarz i Członek Komisji ds. Reformy

Nadzoru Właścicielskiego 

 Anna Atanasow, Head of Legal, Huuuge Games 

 Prof. UJ dr hab. Krzysztof Oplustil 

 dr Filip Ostrowski, Dyrektor Biura ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego, Ministerstwo Aktywów Państwowych 

 Adam Gosz, Radca Prawny, LPP S.A. 

Obszary dyskusji:

▪ czy to ciekawostka naukowa, czy biznes ich potrzebuje?

▪ potencjalne wady funkcjonowania w „grupie spółek”, czyli może jednak nie wychodzić z „cienia”?

▪ co na to akcjonariusze mniejszościowi oraz interesariusze?

13:15 
Nowe zasady organizacji prac rad nadzorczych

 adw. Michał Roszczynialski, Dyrektor Działu Compliance, SALTUS TUW i SALTUS TU ŻYCIE SA 

▪ dopuszczalne sposoby podejmowania uchwał przez radę nadzorczą

▪ organizacja prac rady nadzorczej poza posiedzeniami

▪ rola przewodniczącego w kierowaniu radą

▪ dobrowolne komitety rady nadzorczej

▪ protokoły rady nadzorczej, czyli dzienniki z frontu

14:00 
Zasady odpowiedzialności cywilnej w grupie spółek

 Anna Wojciechowska, LL.M., Radca Prawny, Starszy Partner, WKB Wierciński Kwieciński Baehr 
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 Igor Socha, Adwokat, Senior Associate, WKB Wierciński Kwieciński Baehr 

▪ kiedy i za co odpowiadać może spółka dominująca lub spółka zależna

▪ czy spółka dominująca zawsze musi rekompensować spółce zależnej wyrządzoną szkodę

▪ prawa wierzycieli, wspólników oraz akcjonariuszy spółki zależnej w grupie spółek

▪ squeeze out oraz reverse squeeze out w grupie spółek

14:45 
Przerwa

15:00 
Kształtowanie odpowiedzialności karnej członków zarządu i rady nadzorczej (za zachowanie dotyczące grupy spółek)

 Michał Babicz, Adwokat, Wspólnik, Szef Działu Postępowań Spornych, Filipiak Babicz Legal 

▪ czy możliwe jest „legalne” działanie na szkodę spółki zależnej

▪ przestępstwa menadżerów w ramach grupy spółek

▪ wpływ nowych kompetencji i obowiązków na odpowiedzialność karną

▪ patologie „nadzorcze” w zgrupowaniu, czyli rzecz o oczekiwanej aktywności członków rad

15:45 
PANEL DYSKUSYJNY - Efektywna rada nadzorcza – wykorzystanie nowych i proponowanych rozwiązań

 Moderator: Karol Maciej Szymański, Partner Zarządzający, RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy Radcowie

Prawni i Adwokaci 

 Prof. Maciej Mataczyński, Adwokat, Partner Zarządzający, SMM Legal 

 Rafał Wiatr, Radca Prawny, Partner Zarządzający, Kancelaria Radców Prawnych Wiatr i Partnerzy 

 Piotr Rybicki, Biegły Rewident, Zawodowy Członek Rad Nadzorczych, ekspert portalu, NadzorKorporacyjny.pl 

Obszary dyskusji:

▪ rada nadzorcza w wersji online, czyli „bieżący” nadzór

▪ rola rady w nadzorze nad grupą spółek – czy nadzorcy powinni dostrzegać jednostki zależne?

▪ wpływ doradcy rady nadzorczej oraz pozostałych nowych narzędzi na bezpieczeństwo spółki

16:30 
Zakończenie konferencji
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Anna Atanasow
Head of Legal Huuuge Games 

Michał Babicz
Adwokat, Wspólnik, Szef Działu Postępowań Spornych Filipiak Babicz Legal 

Prawnik procesualista z ponad 10-letnimi doświadczeniem. Założyciel

FILIPIAKBABICZ Kancelaria Prawna. Szef praktyki postępowań spornych. Nadzoruje

i prowadzi interdyscyplinarne, międzynarodowe projekty obejmujące swoim zakresem

prawo karne gospodarcze, karne skarbowe, a także regulacje prawne dotyczące

przestępstw rynków �nansowych (Forex), obrotu papierami wartościowymi (GPW,

New Connect), przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, jak również

cyberprzestępczości. Reprezentuje i zabezpiecza interesy korporacji, instytucji

�nansowych, przedsiębiorców, kadry zarządzającej (managerów), profesjonalistów

rynków regulowanych (maklerów, brokerów, doradców �nansowych), inwestorów,

członków zarządu, dyrektorów zarządzających - występujących w postępowaniach

karnych jako świadkowie, a często także jako pokrzywdzeni (następnie oskarżyciele

posiłkowi). Osobiście staje po stronie Klientów w tego rodzaju sprawach również jako

obrońca. Ukończył aplikację adwokacką w Wielkopolskiej Izbie Adwokackie. Jest

absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

w Poznaniu. Odbył także roczne studia prawnicze na Uniwersytecie we Florencji.

Posługuje się językiem angielskim i włoskim. Prawnik Lider w PL w kategorii „Prawo

karne dla biznesu” wg Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2019. 
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Adam Gosz
Radca Prawny LPP S.A. 

Radca prawny specjalizujący się w doradztwie korporacyjnym i transakcyjnym. Posiada

niemal dwudziestoletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów korporacyjnych. Pełni

rolę głównego doradcy GK LPP SA w sprawach korporacyjnych, sporach, obowiązkach

informacyjnych i regulacyjnych, bezpieczeństwa prawnego (compliance). Odpowiada

za realizację obowiązków regulacyjnych na gruncie przepisów o rynku kapitałowym

i MAR (w tym obowiązki informacyjne i noty�kacyjne), schematów podatkowych

(MDR), przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (AML), obsługę postępowań przed KNF,

UOKiK, KDPW, GPW. Doradza w kwestiach podatkowych i rachunkowych, w tym przy

tworzeniu dokumentacji cen transferowych, raportowaniu schematów podatkowych,

określaniu struktur grup kapitałowych na gruncie MSSF/MSR. Pełni rolę Compliance

Of�cera i MDR Of�cera w Grupie Kapitałowej LPP SA. Posiada wieloletnie

doświadczenie w obsłudze spółek (w tym zwłaszcza publicznych), funduszy

inwestycyjnych, funduszy prywatnyych,. Brał udział w szeregu transakcji M&A

(nabywanie i sprzedaż spółek, przedsiębiorstw, aktywów), przekształceniach,

połączeniach i podziałach (w tym transgranicznych połączeniach spółek) i innego

rodzaju restrukturyzacjach. 

Piotr Kleszczyński
Radca Prawny, Dyrektor Działu Prawnego Xella Polska Sp. z o.o. 

Specjalizuje się w prawie spółek handlowych, doradztwie transakcyjnym oraz

kontraktach handlowych. Posiada 14 letnie doświadczenie zawodowe, które zdobywał

w polskich i międzynarodowych kancelariach prawnych (Rödl&Partner, WKB, PwC)

oraz jako prawnik in-house. Od 2018 r. jest Dyrektorem Działu Prawnego Xella Polska.

Jego kariera zawodowa w dużej mierze związana jest z doradztwem korporacyjnym

oraz obsługą grup spółek, reprezentujących różne branże, w tym energetyczną,

paliwową, logistyczną, spożywczą, chemiczną i materiałów budowlanych. Brał udział

w licznych projektach obejmujących wieloetapowe i złożone procesy reorganizacji

działalności spółek w dużych grupach kapitałowych (w tym połączenia, podziały,

przekształcenia, zbycia przedsiębiorstw). Prowadził audyty prawne, wdrażał ład

korporacyjny oraz opiniował różne zagadnienia prawne związane z działalnością

przedsiębiorstw. Uczestniczył w wielu badaniach due diligence oraz doradzał przy

transakcjach M&A. Posiada bogate doświadczenie w zakresie negocjowania

kontraktów handlowych, w tym dot. obrotu aktywami, realizacji inwestycji oraz

dystrybucji. Jestem absolwentem polsko-niemieckich studiów prawniczych

na Uniwersytecie Europejskim Viadrina. 
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Prof. Maciej Mataczyński
Adwokat, Partner Zarządzający SMM Legal 

Założyciel i Partner Zarządzający kancelarii SMM Legal Maciak Mataczyński Czech

sp.k. oraz Profesor Nadzwyczajny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Doświadczony jako niezależny członek Rad Nadzorczych. Wielokrotnie otrzymał

indywidualne wyróżnienie w międzynarodowym rankingu prawniczym The Legal 500.

Specjalizuje się w prawie spółek handlowych i prawie rynku kapitałowego. Kieruje

zespołem odpowiedzialnym za fuzję PKN Orlen S.A. z Grupą LOTOS S.A. Aktywnie

uczestniczył w pracach związanych z otrzymaniem zgody Komisji Europejskiej na tę

koncentrację. Jego dorobek naukowy obejmuje ponad 70 publikacji w renomowanych

wydawnictwach krajowych i zagranicznych. Jest współautorem m.in. komentarzy

prawniczych do kodeksu spółek handlowych, kodeksu cywilnego, Traktatu

o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej ustawy o kontroli niektórych inwestycji i głównych

ustaw rynku kapitałowego. 

Prof. UJ dr hab. Krzysztof Oplustil

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny w Katedrze Publicznego

Prawa Gospodarczego i Polityki Gospodarczej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Był

stypendystą Fundacji im. Alexandra von Humboldta (2002-2005 i 2018) i asystentem

w Instytucie Niemieckiego i Europejskiego Prawa Spółek i Prawa Gospodarczego

na Uniwersytecie w Heidelbergu, gdzie obronił doktorat w 2000 r. W okresie sierpień-

grudzień 2018 r. profesor wizytujący na Uniwersytecie Juliusza i Maksymiliana

w Würzburgu. Członek zespołów eksperckich przy Komisji Kody�kacyjnej Prawa

Cywilnego: ds. implementacji spółki europejskiej do prawa polskiego (2003-2005), ds.

reformy struktury majątkowej spółki z o.o. (2009-2012). W latach 2016-2019 członek

zespołu eksperckiego przy Ministerstwie Rozwoju ds. opracowania projektu regulacji

prostej spółki akcyjnej (PSA). Autor licznych publikacji z zakresu polskiego

i europejskiego prawa spółek i prawa rynku kapitałowego. 

dr Filip Ostrowski
Dyrektor Biura ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego Ministerstwo Aktywów
Państwowych 

Dyrektor Biura ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego w Ministerstwie Aktywów

Państwowych. Odpowiada za merytoryczny i techniczny przebieg reformy Kodeksu

spółek handlowych. Absolwent prawa na  Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie

przygotowuje obecnie doktorat. Ukończył również prawo i zarządzanie

na Uniwersytecie w Aberdeen. Doświadczenie zawodowe zdobył pracując dla

międzynarodowej kancelarii prawnej, następnie był zatrudniony na stanowisku

menadżerskim w PGNiG S.A. Posiada wieloletnie doświadczenie w  zasiadaniu

w radach nadzorczych. 
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Radosław Potrzeszcz
Adwokat, Wykładowca w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie 

adw. Michał Roszczynialski
Dyrektor Działu Compliance SALTUS TUW i SALTUS TU ŻYCIE SA 

Adwokat wpisany na listę Pomorskiej Izby Adwokackiej. Absolwent Wydziału Prawa

i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończył Szkołę Prawa Angielskiego

i Europejskiego organizowaną przez Uniwersytet Gdański we współpracy z University

of Cambridge. Absolwent Podyplomowych Studiów Prawa Konkurencji

organizowanych przez Instytut Nauk Prawnych PAN, a także Studiów Podyplomowych

„Polityka Compliance w organizacji” na Akademii Leona Koźmińskiego. Specjalizuje się

w szeroko rozumianych regulacjach �nansowych branży ubezpieczeniowej. 7 lat pełnił

rolę Compliance Of�cer’a, a od 2021 roku objął funkcję Dyrektora Działu Compliance

w SALTUS. Uczestniczył w opracowywaniu i wdrażaniu procedur oraz mechanizmów

związanych z funkcją zgodności z przepisami, w tym dotyczących systemu

informowania o nieprawidłowościach (Whistleblowing), czy też przeciwdziałania

praniu pieniędzy oraz �nansowaniu terroryzmu (AML). Posiada bogate doświadczenie

w występowaniu przed regulatorami. Aktywnie monitoruje zmiany otoczenia

prawnego i bierze udział w procesach legislacyjnych poprzez uczestnictwo w zespołach

Polskiej Izby Ubezpieczeń. Prelegent na Kongresie Regulacji Rynków Finansowych

FINREG w 2016 i 2019 roku. Autor publikacji pt. „Funkcja compliance w zakładach

ubezpieczeń w świetle Wypłacalność II” w monogra�i „Uczciwa regulacja rynków

�nansowych. Nadużycia (misconduct). Legislacja. Nadzór �nansowy” pod redakcją W.

Rogowskiego. 
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Piotr Rybicki
Biegły Rewident, Zawodowy Członek Rad Nadzorczych, ekspert portalu
NadzorKorporacyjny.pl 

Od ponad 20 lat związany z rynkiem kapitałowym. Aktywny członek rad nadzorczych

i komitetów audytów w spółkach rodzinnych i prywatnych, notowanych na giełdzie

papierów wartościowych, czy też z udziałem Skarbu Państwa oraz spółek

komunalnych. Praktyk zarządzania �nansami. Biegły rewident. Członek Zespołu

eksperckiego do spraw zwiększenia efektywności rad nadzorczych Komisji do spraw

Reformy Nadzoru Właścicielskiego przy Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Członek stowarzyszeń i organizacji biznesowych, m.in. wieloletni wiceprezes

Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Członek Kapituły Nagrody Dyrektor

Finansowy Roku. Autor licznych publikacji, analiz branżowych i komentarzy

medialnych z obszarów zarządzania, �nansów, rachunkowości i nadzoru

właścicielskiego. Wykładowca specjalistycznych kursów i szkoleń z �nansów

i rachunkowości, a także ekspert na kursach przygotowawczych do egzaminu

na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Panelista kluczowych

branżowych konferencji i spotkań biznesowych i związanych z rynkiem kapitałowym.

Inicjator oraz współorganizator największego w Polsce projektu propagującego

standardy właścicielskie – „Konferencja Rada Nadzorcza” i corocznego wyróżnienia

„Człowiek Corporate Governance”. Fundator i ekspert portalu NadzorKorporacyjny.pl. 

Łukasz Sieczka
Partner, Radca Prawny RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy Radcowie Prawni
i Adwokaci 

Specjalizuje się w prawie cywilnym i gospodarczym, w szczególności w zakresie

nieruchomości, kontraktów, prawie spółek, jak również w zakresie spraw

upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Posiada szerokie doświadczenie z zakresu

prawa energetycznego oraz prawa zamówień publicznych. Z sukcesami prowadził

wiele postępowań sądowych oraz administracyjnych, jak również uczestniczył

w licznych transakcjach oraz projektach, związanych między innymi

z nieruchomościami i regulowaniem ich stanu prawnego, również pod inwestycje

energetyczne (liniowe oraz kubaturowe). Doświadczenie zdobywał w kancelariach

prawnych, prowadząc obsługę prawną przedsiębiorstw z branży nieruchomości,

budowlanej oraz energetycznej, między innymi w zakresie kwestii zwianych

z nieruchomościami. 
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Igor Socha
Adwokat, Senior Associate WKB Wierciński Kwieciński Baehr 

Członek zespołu prawa spółek i ładu korporacyjnego oraz German Desk. Specjalizuje

się w prawie spółek handlowych i prawie umów gospodarczych. Doradza przy

transakcjach nabycia oraz zbycia udziałów, akcji i przedsiębiorstw, projektach

inwestycyjnych, zakładaniu i likwidacji spółek, zmianach ich struktury kapitałowej, jak

również przy procesach łączenia, podziału i przekształcenia spółek. Bierze również

udział w projektach z udziałem klientów niemieckojęzycznych. Posiada duże

doświadczenie w audytach korporacyjnych spółek oraz obsłudze korporacyjnej, w tym

w sporządzaniu opinii prawnych na rzecz spółek prywatnych i publicznych. Autor

publikacji naukowych z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego i handlowego.

Doktorant w Katedrze Prawa Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji

Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi zajęcia z prawa spółek dla studentów prawa. 

Prof. dr hab. Andrzej Szumański

Adwokat, Kierownik Katedry Prawa Gospodarczego Prywatnego UJ,

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej PKN Orlen S.A., członek rad nadzorczych m.in.

VRG S.A., Ferrum S.A., Alventa S.A. oraz Krakchemia S.A. Jeden z trzech autorów

projektu KSH z 2000 r., członek zespołu do spraw nowelizacji przepisów KSH przy

Ministrze Sprawiedliwości (2018). Uczestniczył jako arbiter przewodniczący albo

arbiter wyznaczony przez stronę w rozstrzygnięciu ponad 150 procesów

arbitrażowych zarówno w arbitrażu krajowym jak i międzynarodowym, w arbitrażu

ad hoc oraz w arbitrażu instytucjonalnym w tym w ramach Sądu Arbitrażowego przy

Krajowej Izbie Gospodarczej, przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych

Lewiatan, przy Międzynarodowej Izbie Handlowej w Paryżu (ICC), przy Sztokholmskim

Instytucie Arbitrażowym (SCC). Był członkiem grupy roboczej przygotowującej nowy

regulamin Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, który

wszedł w życie z dniem 1.01.2015 r. Jest autorem wielu opracowań z zakresu prawa

arbitrażowego polskiego i międzynarodowego. 
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Marek Szydłowski
były Dyrektor Biura Prawnego Grupa Komputronik 

Od czerwca 2020 roku Dyrektor Biura Prawnego Grupy Komputronik (w tym spółek

Komputronik S.A. w restrukturyzacji i Komputronik Biznes Sp. z o.o.

w restrukturyzacji), jest radcą prawnym, specjalizującym się w tych dziedzinach prawa,

które dotyczą funkcjonowania przedsiębiorstw sektora mediów, a w szczególności

w prawie autorskim, prawie reklamy i prawie Internetu. Posiada również szeroką

wiedzę z zakresu prawa spółek, prawa rynków kapitałowych i prawa pracy. Ukończył

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1995). W roku 2001

został wpisany na listę radców prawnych, a w roku 2003 ukończył z wyróżnieniem

studia Executive MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. W latach 1993–

1995 pracował w dziale prawno-podatkowym międzynarodowej �rmy doradczej

Coopers & Lybrand (obecnie część PricewaterhouseCoopers), gdzie zajmował się

początkowo doradztwem podatkowym, a następnie doradztwem prawnym w zakresie

prawa spółek, prawa fuzji i przejęć i prawa papierów wartościowych. W latach

1995-2000 był prawnikiem w kancelarii CMS Cameron McKenna w Warszawie, gdzie

doradzał klientom głównie w zakresie prawa spółek, prawa fuzji i przejęć, prawa

papierów wartościowych i prawa bankowego. W latach 2000-2002 był dyrektorem ds.

prawnych i członkiem zarządu spółki Provident Polska S.A., zajmującej się udzielaniem

pożyczek pieniężnych. Oprócz zorganizowania i prowadzenia działu prawnego spółki

nadzorował również dział windykacji. Od 2002 roku do 2009 roku dyrektor działu

prawnego w Agorze SA, gdzie zorganizował i prowadził około 10-osobowy dział

prawny, doradzał zarządowi spółki w sprawach strategicznych, uczestniczył

we wszystkich dokonanych lub projektowanych transakcjach akwizycyjnych i joint

venture, jak również reprezentował spółkę w działaniach z dziedziny public affairs.

Odpowiadał przed zarządem spółki za realizację obowiązków informacyjnych spółki

publicznej, jak również za nadzór lub prowadzenie najistotniejszych procesów

sądowych w spółce. W latach 2005–2009 był wiceprezesem zarządu Fundacji Agory,

organizacji pożytku publicznego zajmującej się prowadzeniem działalności

charytatywnej w imieniu grupy Agory. W latach 2007–2009 był przedstawicielem Izby

Wydawców Prasy w zarządzie Europejskiego Stowarzyszenia Wydawców Gazet

(ENPA), zrzeszającego izby wydawców prasy z 25 krajów europejskich i zajmującego

się obroną interesów wydawców gazet na forach instytucji europejskich i organizacji

międzynarodowych, między innymi w odniesieniu do propozycji legislacyjnych

zgłaszanych przez instytucje Unii Europejskiej. W latach 2009 – 2013 jako Of Counsel

kierował praktyką prawa TMT i ochrony danych osobowych w kancelarii Wardyński

i Wspólnicy. W latach 2010 – 2013 był członkiem Komisji Prawa Autorskiego,

a począwszy od czerwca 2013 roku do marca 2019 roku był głównym prawnikiem

w Grupie TVN, a od października 2016 roku również członkiem zarządu TVN S.A.,

nadzorującym oprócz działu prawnego również dział bezpieczeństwa informacji

i audytu wewnętrznego, jednocześnie zajmując się obszarami compliance i government

affairs. Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, a także

członkiem Rady Głównej Konfederacji Lewiatan. Był również członkiem

i wiceprezesem Rady Dyrektorów Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce.

Od października 2011 został wpisany na Listę Ekspertów Polskiej Izby Informatyki

i Telekomunikacji jako ekspert ds. rynku mediów elektronicznych. 
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Karol Maciej Szymański
Partner Zarządzający RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy Radcowie Prawni i
Adwokaci 

Ekspert skoncentrowany na praktycznych aspektach prawa handlowego, prawa rynku

kapitałowego oraz sporach korporacyjnych. Posiada przyznawany przez Giełdę

Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. tytuł Certy�kowanego Doradcy

w Alternatywnym Systemie Obrotu o nr 9/2014. Recommended Lawyer by Legal 500

EMEA 2021 w obszarze Private Client. Ekspert Zespołu do spraw zwiększenia

efektywności rad nadzorczych oraz Zespołu do spraw prawa koncernowego

wchodzących w skład Komisji do spraw reformy nadzoru właścicielskiego powołanej

przy Ministerstwie Aktywów Państwowych. Współautor nowelizacji Kodeksu spółek

handlowych z 2020 r. w zakresie zdalnych posiedzeń rad nadzorczych i zarządów oraz

e-zgromadzeń właścicielskich. Współautor projektu tzw. dużej nowelizacji Kodeksu

spółek handlowych z 2020 r. dot. prawa grup spółek („holdingowego”) oraz poprawy

efektywności rad nadzorczych. Doradza przy transakcjach dokonywanych w ramach

rynku publicznego, wrogich oraz przyjaznych przejęciach. Uczestnik wielu projektów

reorganizacyjnych związanych ze zmianą schematów funkcjonowania rozbudowanych

grup kapitałowych, w których istotne pozycje zajmowały spółki publiczne. Od lat

piastuje funkcje członka rad nadzorczych (w tym komitetu audytu) emitentów

papierów wartościowych dopuszczonych lub wprowadzonych do obrotu na rynku

regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,

zajmujących się działalnością gospodarczą z zakresu różnych branż. Pełnił funkcję

członka Zarządu (interim managera) w podmiocie dominującym międzynarodowej

grupy kapitałowej z branży zarządzania zasobami ludzkimi o rocznych przychodach

w wysokości ok. 0,5 mld zł. Autor, a także współautor, publikacji poświęconych

praktycznym aspektom prawa gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa

rynku kapitałowego. Wykładowca podczas wielu konferencji i seminariów

poświęconych prawu gospodarczemu. 
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Rafał Wiatr
Radca Prawny, Partner Zarządzający Kancelaria Radców Prawnych Wiatr i Partnerzy 

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu

Wrocławskiego . W latach 2000-2007 był pracownikiem naukowym na Wydziale

Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2005 r. został

wpisany na listę Radców Prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych

w Wałbrzychu. Od 2006 r. do chwili obecnej prowadzi indywidualną działalność

gospodarczą pod �rmą Kancelaria Radcy Prawnego Rafała Wiatr. Od 2010 r. do dziś

jest Partnerem Zarządzającym w Kancelarii Radców Prawnych Wiatr i Partnerzy.

Laureat konkursu Profesjonaliści Forbes` a 2012 r. w kategorii radca prawny – zawód

zaufania publicznego. Doradza klientom w transakcjach nieruchomościowych oraz w 

transakcjach fuzji i przejęć. Świadczy pomoc prawną przy zabezpieczaniu transakcji

handlowych (hipoteki, gwarancje bankowe, gwarancje ubezpieczeniowe, polisy

ubezpieczeniowe, weksle, rachunki powiernicze). Sporządza opinie prawne z zakresu

prawa handlowego i gospodarczego. Posiada również bogate doświadczenie w zakresie

sporządzania i opiniowania umów z zakresu prawa budowlanego, energetycznego,

umów IT, a także umów handlowych w obrocie międzynarodowym. Jest specjalistą

w prowadzeniu licznych sporów sądowych. W latach 2016-2020 pełnił funkcję

Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych

w Wałbrzychu. W 2017 r. dzięki wieloletniemu doświadczeniu w rozwiązywaniu

sporów został powołany na Mediatora Ośrodka Mediacji Gospodarczej przy Izbie

Gospodarczej Gazownictwa z siedzibą w Warszawie. W 2020 r. powołany na członka

zespołu eksperckiego przy Komisji ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego. 

Anna Wojciechowska, LL.M.
Radca Prawny, Starszy Partner WKB Wierciński Kwieciński Baehr 

Kieruje praktyką prawa spółek i ładu korporacyjnego oraz zespołem German Desk.

Specjalizuje się w doradztwie z zakresu prawa spółek oraz fuzji i przejęć, między innymi

na rzecz klientów niemieckojęzycznych. Jej praktyka obejmuje bieżącą obsługę

korporacyjną spółek prawa handlowego, w tym także spółek publicznych. Posiada

rozległe doświadczenie w doradztwie przy transakcjach nabywania udziałów i akcji

w spółkach kapitałowych oraz restrukturyzacjach spółek, w tym w procesach łączenia,

podziału i przekształcenia spółek prawa handlowego. Współautorka licznych opinii

prawnych z zakresu prawa spółek i ładu korporacyjnego, prowadzi lub nadzoruje

doradztwo korporacyjne na rzecz spółek z różnych sektorów. 
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Izabela Wojtyczka
Wiceprezes Zarządu PZU Centrum Operacji, Sekretarz i Członek Komisji ds. Reformy
Nadzoru Właścicielskiego 

Ukończyła ekonomię w Katedrze Globalnych Współzależności Gospodarczych

w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Wydział Nauk Politycznych i Studiów

Międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim, była także stypendystką

uniwersytetu Pázmány Péter Catholic University w Budapeszcie. Posiada tytuł Master

of Business Administration (MBA) i międzynarodowy certy�kat zarządzania

projektami PRINCE2 Foundation. Członek Rady Nadzorczej PKP Cargo SA.

Wiceprezes zarządu PZU Centrum Operacji SA. Członek i sekretarz Komisji ds.

Reformy Nadzoru Właścicielskiego, odpowiedzialnej za przygotowanie największej

od 20 lat reformy Kodeksu Spółek Handlowych w Polsce. W latach 2020-2021

sprawowała funkcję zastępcy dyrektora biura ds. reformy nadzoru właścicielskiego

w Ministerstwie Aktywów Państwowych. W przeszłości związana z Ministerstwem

Przedsiębiorczości i Technologii, Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem

Obrót Detaliczny sp. z o.o. (PGNiG OD), Polskim Instytutem Spraw Międzynarodowych

oraz organizacjami pozarządowymi. Autor publikacji z zakresu procesu decyzyjnego

UE i prawa lobbingowego oraz prawnego funkcjonowania UE. 

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


Partner Merytoryczny

Kancelaria RKKW- KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy

Kancelaria RKKW- KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy dysponuje ponad 60-osobowym zespołem prawników, w tym ze

stopniami naukowymi i niemal w połowie z uprawnieniami radców prawnych lub adwokatów. Na co dzień biorą udział w

najbardziej wymagających i złożonych projektach, głównie z zakresu prawa spółek handlowych, prowadzenia postępowań

sądowych oraz arbitrażowych, jak również transakcji fuzji i przejęć (M&A). Świadczone przez nich doradztwo wychodzi poza

utarte schematy, co umożliwia skuteczne i kreatywne rozwiązywanie często bardzo nietypowych problemów prawnych.

Prawnicy Kancelarii RKKW brali udział w przygotowaniu największej od 20 lat Reformy Kodeksu spółek handlowych, jak

również w innych pracach legislacyjnych m.in. dotyczących zmian wprowadzonych do Kodeksu spółek handlowych w

ramach Tarczy Antykryzysowej związanej z COVID-19. Połączenie doświadczenia oraz wiedzy z różnych dziedzin praktyki

przekłada się na zadowolenie, oraz satysfakcję ich Klientów wśród których znajdują się największe polskie przedsiębiorstwa

różnych sektorów gospodarki.
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Akceptuję regulamin 

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

Wyrażam zgodę na inicjowanie przez Bonnier Business (Polska) połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego: produktów i usług tej spółki 

Oświadczam, że posiadam stosowne upoważnienie do zgłoszenia wszystkich wskazanych przeze mnie uczestników konferencji. Jednocześnie oświadczam, że podane dane są

prawdziwe.  

Chcę otrzymywać newsletter Konferencje "PB" 

Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Administratorem Pani/a danych osobowych

będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Nasz telefon kontaktowy to: +48 22 333 99 99. Nasz adres e-mail to: rodo@bonnier.pl. W

naszej spółce mamy powołanego Inspektora Ochrony Danych, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, e-mail: iod@bonnier.pl. Będziemy przetwarzać

Pani/a dane osobowe 1) na potrzeby realizacji i wzięcia udziału w Konferencji, 2) by dokonywać rozliczeń z niej wynikających, 3) prowadzić nasze działania marketingowe i kampanie

reklamowe naszych produktów lub usług. Podstawą prawną przetwarzania będzie: 1) umowa, którą zawrzemy z Panią/em, 2) art. 106e ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, 3) zgody

marketingowe, które ewentualnie Pani/Pan zaznaczy, oraz 4) nasz „prawnie uzasadniony interes”, który mamy w tym by przedstawiać Pani/u, jako naszemu klientowi, inne nasze oferty. Jeśli to

będzie konieczne byśmy mogli wykonywać nasze usługi, Pani/a dane osobowe będą mogły być przekazywane następującym grupom osób: 1) naszym pracownikom lub współpracownikom na

podstawie odrębnego upoważnienia, 2) podmiotom, którym zlecimy wykonywanie czynności przetwarzania danych, 3) innym odbiorcom np. kurierom, spółkom z naszej grupy kapitałowej,

urzędom skarbowym. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania umowy, chyba że na podstawie obowiązujących przepisów konieczne to będzie po zakończeniu umowy. Ma

Pani/Pan prawo do: 1) żądania dostępu do treści danych osobowych, 2) ich sprostowania, 3) usunięcia, 4) ograniczenia przetwarzania, 5) przenoszenia danych, 6) wniesienia sprzeciwu wobec

przetwarzania oraz 7) cofnięcia zgody (w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia) w dowolnym momencie, a także 8) wniesienia skargi do organu nadzorczego („Prezesa Urzędu Ochrony

Danych Osobowych”). Podanie danych osobowych warunkuje zawarcie z nami umowy. Jest dobrowolne, ale ich niepodanie wykluczy możliwość jej zawarcia. Pani/Pana dane osobowe mogą

być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie pro�lowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie się odbywało przy wykorzystaniu adekwatnych,

statystycznych procedur. Celem takiego przetwarzania będzie wyłącznie optymalizacja kierowanej do Pani/Pana oferty naszych produktów lub usług.  

 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

 

 

 

 

 

 

2. Dane uczestnika

 

 

 

 

 

 

Imię

Nazwisko

Stanowisko

Dział

pole opcjonalne

E-mail

Telefon

Imię

Nazwisko

Stanowisko

Dział

pole opcjonalne

E-mail

Telefon

Formularz rejestracji: KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH -
najnowsze zmiany prawne

(1928) 22 333 97 77   konferencje@pb.pl  



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

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

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

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

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

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

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

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

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

pro forma lub na fakturze VAT.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

zamieszczonym na Stronie Wydarzenia.

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

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

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

dwadzieścia jeden (21) dni kalendarzowych przed rozpoczęciem Wydarzenia.

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

zostanie obciążony pełną Ceną.

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

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

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

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

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

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

lokalizacji Wydarzenia, jak również do odwołania Wydarzenia.

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

Wydarzeniu.

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

zwraca Cenę w pełnej wysokości.

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

z tym przeznaczone są wyłącznie do użytku osobistego uczestnika Wydarzenia.

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

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

Regulaminu.

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

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

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

ochrony dóbr osobistych, w tym danych osobowych.

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

osoba zgłaszająca działa.

20. Jeśli osoba dokonująca rejestracji wyraża bądź utrzymuje wyrażone uprzednio zgody marketingowe na kontakt e-mailowy oraz telefoniczny otrzymuje 5% stałego rabatu na dokonywane

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

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

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

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

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

teleinformatycznym spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:

21.1.1 dostęp do Internetu,
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21.1.2 urządzenie końcowe,

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

tekstowych, wideo itp.).

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

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

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

23.1.1 problemy telekomunikacyjne wywołane działaniami lub zaniechaniami osób trzecich,

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

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

23.1.4 wady sprzętu komputerowego uczestnika Wydarzenia,

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

23.1.6 nieprawidłową obsługę aplikacji przez uczestnika Wydarzenia,

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

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

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

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

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

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

danych osobowych w celu, o którym mowa powyżej.

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

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

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

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

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

dedykowanym przez Organizatora numerem telefonu 695370213.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

żądania opuszczenia pomieszczeń, w których odbywa się Wydarzenie.

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

od chwili ich przekazania do publicznej wiadomości.
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