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6 grudnia 2021 / online
1595 zł netto do 6 grudnia (cena udziału online)

CEL
Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w 1-dniowej konferencji Kodeks Spółek Handlowych – najnowsze
zmiany prawne.
Największa od 20 lat reforma Kodeksu spółek handlowych, coraz bliżej! Uchwalenie odpowiedniej ustawy stało się
elementem rządowego programu znanego pod hasłem „Polski Ład”, zaś sam proces legislacyjny nabrał tempa. 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.
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. Dyskusje organizowane podczas paneli będą również okazją, by wymienić się spostrzeżeniami i
doświadczeniami związanymi z grupami spółek oraz funkcjonowaniem rad nadzorczych.
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową agendą wydarzenia. Będziemy zaszczyceni Państwa obecnością w
gronie uczestników konferencji w dniu 6 grudnia 2021 r. w formule online.
Podczas konferencji prelegenci odpowiedzą m.in. na poniższe pytania:
▪ Jak wykorzystać przygotowywane przepisy, żeby zoptymalizować procesy w ramach grupy spółek?
▪ Jak „wiążące polecenia” wpłyną na sposób zarządzania holdingiem?
▪ Kto i w jakich przypadkach będzie ponosił odpowiedzialność za realizację przez spółkę zależną interesu grupy spółek?
▪ Które aktualne problemy rad nadzorczych zostaną zminimalizowane?
▪ Czy członkowie rad nadzorczych zyskają w końcu dostęp do informacji o spółkach zależnych?
Udział w konferencji pozwoli Państwu:
▪ Przygotować się na zmiany i dowiedzieć się jak wykorzystać nowe przepisy
▪ Wprowadzić lub usprawnić zarządzanie grupą spółek

KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

▪ 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, którzy uczestniczyli w pracach Komisji ds. Reformy
Nadzoru Właścicielskiego
▪ 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
Poniedziałek, 6 grudnia
08:55
O�cjalne powitanie uczestników

Magdalena Sokulska, Project Manager, Puls Biznesu

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

dr Paweł Błaszczyk, Adwokat, Partner, Kancelaria Adwokacko - Radcowska Błaszczyk i Partnerzy
▪ 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

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

10:00
PANEL DYSKUSYJNY - Dla kogo są grupy spółek?

Moderator: dr Filip Ostrowski, Dyrektor Biura ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego, Ministerstwo Aktywów
Państwowych
Prof. dr hab. Andrzej Szumański
dr Michał Leski, Członek Zarządu, Bank Pocztowy
dr Piotr Bielarczyk, Dyrektor Biura Prawnego, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna
Jakub Lechowicz, Radca Prawny, Dyrektor Biura Prawnego, Agencja Rozwoju Przemysłu 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”?
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▪ co na to akcjonariusze mniejszościowi oraz interesariusze?

10:45
Przerwa

11:00
PANEL DYSKUSYJNY - Dotychczasowe problemy holdingów – czy nowe regulacje pomogą?

Moderator: Karol Maciej Szymański, Wiceprezes Zarządu, RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy Radcowie
Prawni i Adwokaci
Prof. UŚ dr hab. Mirosław Pawełczyk, Radca Prawny, Kancelaria Radcy Prawnego Prof. UŚ dr hab. Mirosław Pawełczyk
dr Radosław L. Kwaśnicki, Senior Partner, Prezes Zarządu, Radca Prawny, RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy
Radcowie Prawni i Adwokaci
Filip Kona, General Counsel, Grupa Baltona
Mateusz Kinas, Adwokat, Grupa Murapol
Obszary dyskusji:
▪ jak dzisiaj wygląda współpraca w grupie spółek?
▪ jakie są podstawowe problemy braku regulacji prawa holdingowego?
▪ jaką aktualnie odpowiedzialność może ponosić członek zarządu spółki zależnej za „wsłuchiwanie się w głos matki”?

11:45
Zasady odpowiedzialności cywilnej w grupie spółek

dr Marcin Chomiuk, Radca Prawny, Partner, Kancelaria JDP
▪ 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

12:30
Przerwa

13:00
Nowe zasady organizacji prac rad nadzorczych

dr hab. Dominika Wajda, Radca Prawny
▪ 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
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13:45
Rozszerzone kompetencje i obowiązki rad nadzorczych

Karol Maciej Szymański, Wiceprezes Zarządu, 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

14:30
Przerwa

14:45
Kształtowanie odpowiedzialności karnej członków zarządu i rady nadzorczej (za zachowanie dotyczące grupy spółek)

Krzysztof Sobieski, Adwokat, RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy Radcowie Prawni i Adwokaci
Marcin Olchowicz, Adwokat, RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy Radcowie Prawni i Adwokaci
▪ 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

15:30
PANEL DYSKUSYJNY - Efektywna rada nadzorcza – wykorzystanie nowych i proponowanych rozwiązań

Karol Maciej Szymański, Wiceprezes Zarządu, RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy Radcowie Prawni i
Adwokaci
Moderator: Jan Linke, Partner, Prezes Zarządu, Kancelaria Linke Kulicki
Prof. UJ dr hab. Krzysztof Oplustil
Agnieszka Gontarek, Dyrektor, Dział Emitentów, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Filip Gorczyca, Członek Zarządu Stowarzyszenia Niezależnych Członków Rad Nadzorczych, Członek Rad Nadzorczych
spółek: CCC, Ferro oraz Artifex Mundi
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

16:15
Zakończenie konferencji
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PRELEGENCI

dr Piotr Bielarczyk
Dyrektor Biura Prawnego PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna
Doświadczony menedżer i prawnik z 20-letnim stażem, w tym 9 lat w czołowej polskiej
kancelarii. Od 2021 Dyrektor Biura Prawnego PGE Górnictwo i Energetyka
Konwencjonalna, wcześniej Dyrektor Zarządzający Pionem Zarządczym Banku
Ochrony Środowiska S.A, Dyrektor Departamentu Prawnego Banku Gospodarstwa
Krajowego, Dyrektor Departamentu Mienia Skarbu Państwa w Ministerstwie Skarbu
Państwa i Dyrektor Zarządzający Pionem Prawnym Poczty Polskiej S.A. W latach
2017-2019 nagrody General counsel of the year, Legal500. W 2013 wybrany
Innowacyjnym Dyrektorem Działu Prawnego przez Krajową Radę Radców Prawnych.
Radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Doktor nauk
prawnych (doktorat poświęcony antropologii prawa). Specjalizacja: prawo
i postępowanie cywilne, zwłaszcza arbitraż oraz prawo konstytucyjne. Autor
kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych krajowych i zagranicznych
z zakresu procedury cywilnej, prawa konstytucyjnego, języka prawnego i antropologii
prawa. Arbiter Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej oraz Sądu
Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan. Ekspert komisji sejmowych, m.in.
współautor przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego dotyczących arbitrażu.
Fundator (z ks. Malackim, mec. Bednarkiewiczem i L. Boskiem) i Członek Rady
Fundatorów Fundacji Academia Iuris, największej polskiej kliniki prawa.

dr Paweł Błaszczyk
Adwokat, Partner Kancelaria Adwokacko - Radcowska Błaszczyk i Partnerzy
Doktor nauk prawnych, adwokat, radca prawny. Partner w Kancelarii Adwokacko Radcowskiej Błaszczyk i Partnerzy w Warszawie. Autor licznych publikacji naukowych
na temat prawa spółek, a w tym problematyki grup spółek oraz ochrony wspólników
mniejszościowych. Specjalizuje się w prawie gospodarczym i corporate governance.
Wykładowca Podyplomowych Studiów Prawa Spółek na Uniwersytecie Warszawskim.

22 333 97 77

konferencje@pb.pl

(1928)

KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

dr Marcin Chomiuk
Radca Prawny, Partner Kancelaria JDP
Partner, kieruje Zespołem Transakcyjnym (Corporate/ M&A) i Doradztwa
Kontraktowego w Kancelarii JDP. Ekspert w zakresie prawa spółek, transakcji M&A
oraz doradztwa kontraktowego. Specjalizuje się w doradztwie na rzecz wiodących
przedsiębiorców z branży automotive, produkcyjnej oraz nowoczesnych technologii.
W dotychczasowej karierze prowadził transakcje M&A zarówno po stronie
kupujących, jak i sprzedających. Doradzał przy formowaniu złożonych przedsięwzięć
joint venture. Prowadzone przez niego transakcje miały charakter transgraniczny
i realizowane były w kooperacji z międzynarodowymi kancelariami. Prowadzi
doradztwo strategiczne i kontraktowe dla przedsiębiorców działających w branżach
nowoczesnych technologii oraz przy wdrażaniu Industry 4.0. Doradza zagranicznym
przedsiębiorcom przy wejściu na polski rynek, zarówno w drodze acqusition albo joint
venture jak i utworzenia własnej struktury w Polsce, w tym przy budowie zakładu
produkcyjnego bądź tworzeniu sieci usług. W ramach specjalizacji z zakresu prawa
spółek i transakcji M&A doradza strategicznie w zakresie sporów korporacyjnych
i post-M&A, łącząc praktykę korporacyjną z wiedzą naukową. Współautor komentarza
do Kodeksu spółek handlowych w wydawnictwie C.H.Beck oraz członek Kolegium
Redakcyjnego Monitora Prawa Handlowego. Posiada wykształcenie prawnicze
i ekonomiczne, zdobyte w Polsce i za granicą.

Agnieszka Gontarek
Dyrektor, Dział Emitentów Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Filip Gorczyca
Członek Zarządu Stowarzyszenia Niezależnych Członków Rad Nadzorczych, Członek
Rad Nadzorczych spółek: CCC, Ferro oraz Artifex Mundi
Przewodniczący Komitetu Audytu CCC oraz Członek Komitetów Audytu Ferro
i Artifex Mundi. W latach 2020-2021 Członek Rady Nadzorczej Protektor, a w latach
2017-2019 Przewodniczący Rady Nadzorczej i Członek Komitetu Audytu Money
Makers TFI (obecnie Alior TFI). W latach 2017-2019 Wiceprezes Zarządu i CFO Alior
Banku. Wcześniej, w latach 2016-2017, pełnił funkcję Senior Investment Director
w Grupie Medicover, gdzie odpowiadał m.in. za pierwszą ofertę publiczną akcji
zakończoną debiutem na Giełdzie w Sztokholmie. W latach 2004-2016 był związany
z międzynarodową �rmą doradczą PwC, gdzie od 2011 r., jako Wicedyrektor,
odpowiadał za usługi w zakresie rynków kapitałowych w Europie ŚrodkowoWschodniej. Jest absolwentem programów menedżerskich na Harvard Business
School i Singularity University oraz kierunku Finanse i Bankowość w Szkole Głównej
Handlowej. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta oraz certy�kat ACCA (FCCA).
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Mateusz Kinas
Adwokat Grupa Murapol
Od 2017 r. związany z Grupą Murapol, zajmując się prawno-korporacyjną obsługą
grupy kapitałowej oraz bieżącym wsparciem Zarządu w podejmowaniu decyzji
biznesowych. Członek Rady Nadzorczej Murapol Real Estate S.A. Specjalizuje się
w obsłudze prawnej organów korporacyjnych spółek prawa handlowego oraz
w prowadzeniu procesów reorganizacyjnych grupy kapitałowej. Ma wieloletnie
praktyczne doświadczenie w stosowaniu przepisów prawa korporacyjnego, prawa
spółek handlowych, prawa rynku kapitałowego. Adwokat wpisany na listę adwokatów
prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Katowicach. Absolwent Wydziału
Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Absolwent studiów podyplomowych
„Prawo i ekonomia rynku kapitałowego” oraz „Finanse dla menedżerów”
organizowanych przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie.

Filip Kona
General Counsel Grupa Baltona
Menedżer złożonych projektów prawnych, doradca do spraw white-collar crime,
mediator i konsultant do spraw przeciwdziałania nadużyciom. Posiada blisko 20-letnie
doświadczenie prawnicze. Pracował jako adwokat w polskich kancelariach prawnych
oraz jako in-house w PGNIG S.A., gdzie realizował projekty o międzynarodowym
zasięgu operacyjnym i jurysdykcyjnym, w tym związane z szeroko pojętym compliance.
Ostatnio zarządzał działem koordynacji i obsługi prawnej w grupie kapitałowej.
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dr Radosław L. Kwaśnicki
Senior Partner, Prezes Zarządu, Radca Prawny RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL &
Partnerzy Radcowie Prawni i Adwokaci
Doktor nauk prawnych, absolwent programów AMP (IESE Business School) oraz Value
Creation Through Effective Boards (Harvard Business School – Executive Education).
Specjalizuje się w prawie spółek, prawie rynku kapitałowego oraz postępowaniach
sądowych (w szczególności w zakresie sporów korporacyjnych). Rekomendowany
przez „Rzeczpospolita” w Rankingu Kancelarii (2019) w zakresie prawa spółek i prawa
handlowego, Global Law Experts, European Legal Experts oraz Legal 500, laureat I.
miejsca w konkursie Profesjonaliści Forbesa (2014). Przewodniczący Zespołu ds.
zwiększenia efektywności rad nadzorczych oraz Koordynator Merytoryczny Komisji
ds. reformy nadzoru właścicielskiego 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. Arbiter krajowy
i międzynarodowy (m.in. w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej,
Sądzie Arbitrażowym przy Konfederacji Lewiatan, Międzynarodowym Sądzie
Arbitrażowym przy Międzynarodowej Izbie Handlowej – ICC w Paryżu). Członek rad
nadzorczych krajowych i zagranicznych spółek, w tym w latach 2014-2019 PKN Orlen
S.A. Autor ponad 500 publikacji, zasiada w Radzie Programowej „Monitora Prawa
Handlowego” wydawnictwa C.H. Beck. Działacz społeczny, Prezes Zarządu Fundacji
„Jesteśmy Razem. Pomagamy” oraz Fundator i Przewodniczący Rady Fundacji „Nova
Ars Poloniae”. Redaktor naczelny bloga „PRAWO BIZNESU – LAW IN ACTION”. Biegle
posługuje się językiem angielskim i niemieckim.

Jakub Lechowicz
Radca Prawny, Dyrektor Biura Prawnego Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
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dr Michał Leski
Członek Zarządu Bank Pocztowy
Odpowiada za Obszar współpracy z Grupą Kapitałową Poczty Polskiej, Operacji
i Skarbu. Doktor nauk prawnych (Instytut Nauk Prawnych PAN), absolwent Wydziału
Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Kolegium Zarządzania i Finansów
Szkoły Głównej Handlowej oraz studiów Executive MBA w Wyższej Szkole
Menedżerskiej w Warszawie i Apsley Business School – London. Posiada długoletnie
doświadczenie w zakresie nadzoru korporacyjnego i obsługi prawnej podmiotów
sektora �nansowego, a także w pracach rad nadzorczych spółek z kapitałem
państwowym oraz prywatnym. Jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie.
Od 1998 r. związany z Pocztą Polską, zajmując się obsługą prawną i nadzorem
właścicielskim w ramach Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej, m.in. na stanowisku
Dyrektora Biura Nadzoru Właścicielskiego (w latach 2006-2011) oraz Dyrektora Biura
Prawnego i Nadzoru Właścicielskiego (w latach 2016-2020). W latach 2011-2016,
w ramach własnej kancelarii prawnej, doradzał podmiotom sektora usług �nansowych.

Jan Linke
Partner, Prezes Zarządu Kancelaria Linke Kulicki
Obecnie Partner i Prezes Zarządu w Kancelarii Linke Kulicki. Wpisany na listę radców
prawnych, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Wcześniej związany z Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander
S.A., gdzie pełnił funkcję Członka Zarządu. Przez kilka lat odpowiadał też za obsługę
prawno-korporacyjną podmiotów grupy Aviva Polska. Udzielał także wsparcia
prawnego w kluczowych projektach i inwestycjach Avivy w Polsce. Był również
oddelegowany do centralnego zespołu prawnego M&A Avivy w Londynie. Pracował
także w departamencie prawnym w grupie Nationale-Nederlanden, a także prowadził
swoją kancelarię prawną. Jest też członkiem zespołu ekspertów w Komisji ds. reformy
nadzoru właścicielskiego przy Ministerstwie Aktywów Państwowych.

22 333 97 77

konferencje@pb.pl

(1928)

KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

Marcin Olchowicz
Adwokat RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy Radcowie Prawni i Adwokaci
Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa i postępowania karnego,
z uwzględnieniem spraw dotyczących przestępczości karno-gospodarczej („whitecollar crime”). Posiada doświadczenie zarówno w działaniach na rzecz osób
pokrzywdzonych – w tym podmiotów gospodarczych, jak i w obronie osób oskarżonych
na wszystkich etapach postępowania przygotowawczego, sądowego oraz
wykonawczego. Doradza klientom w sprawach związanych z działaniami na szkodę
przedsiębiorcy, w szczególności z zakresu nieuczciwej konkurencji. Z sukcesami
prowadzi postępowania dotyczące naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa i kradzieży
informacji poufnych. Wielokrotnie świadczył pomoc prawną na rzecz osób
oskarżanych o uczestnictwo w zorganizowanych grupach przestępczych, w tym
mających na celu popełnianie przestępstw gospodarczych.W swojej praktyce prowadzi
również bieżące doradztwo prawne w zakresie ryzyka związanego
z odpowiedzialnością karną na tle prowadzenia działalności gospodarczej. Udziela
także pomocy prawnej w innych postępowaniach represyjnych – postępowaniu
dyscyplinarnym, czy postępowaniu w przedmiocie stwierdzenia zgodności z prawdą
oświadczenia lustracyjnego. Członek Sekcji Prawa i Postępowania Karnego przy
Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

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 sierpieńgrudzień 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.
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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.

Prof. UŚ dr hab. Mirosław Pawełczyk
Radca Prawny Kancelaria Radcy Prawnego Prof. UŚ dr hab. Mirosław Pawełczyk
Radca prawny, założyciel Kancelarii Pawełczyk Radcowie Prawni i Adwokaci, Profesor
uczelni w Instytucie Nauk Prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu
Śląskiego, Dyrektor Centrum Badawczego Publicznego Prawa Konkurencji i Regulacji
Sektorowych Uniwersytetu Śląskiego, Lider Zespołu Badawczego Publicznego Prawa
Gospodarczego Uniwersytetu Śląskiego, Prezes Zarządu Polskiej Fundacji Prawa
Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum w Warszawie (www.iuspublicum.pl),
Członek Rady Programowej Ośrodka Badań Studiów i Legislacji Krajowej Rady
Radców Prawnych, a także Ekspert Krajowej Rady Radców Prawnych w procesach
legislacyjnych. Jest również Członkiem Zespołu Ekspertów powołanych przez
Premiera, który opracowywał projekt „Konstytucji Biznesu”, a także współautorem
reformy prawa holdingowego i nowelizacji Kodeksu Spółek Handlowych w ramach
Komisji ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego w Ministerstwie Aktywów
Państwowych, pełniąc funkcję Przewodniczącego Zespołu reformy prawa
gospodarczego i zespołu konsultacyjnego. Zasiadał w radach nadzorczych
największych spółek sektora energetycznego, kolejowego, infrastrukturalnego oraz
�nansowego. Autor oraz współautor ponad 200 publikacji naukowych, m.in. z zakresu
prawa gospodarczego, prawa konkurencji, prawa sektorów infrastrukturalnych, prawa
własności intelektualnej oraz prawa rynku kapitałowego.
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Krzysztof Sobieski
Adwokat RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy Radcowie Prawni i Adwokaci
Specjalizuje się w szeroko rozumianej tematyce karnej, zarówno w aspekcie
materialnym, jak i procesowym. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu
postępowań karnych i karnoskarbowych na etapie przedsądowym, jurysdykcyjnym
oraz wykonawczym. Doradzał w licznych postępowaniach administracyjno-karnych
(UOKiK) i sankcyjnych (KNF) oraz przed organami zawodowej odpowiedzialności
dyscyplinarnej. Doradza w zakresie ryzyka związanego z odpowiedzialnością karną
na tle prowadzenia działalności gospodarczej. Współautor opinii i audytów
prawnokarnych w zakresie odpowiedzialności karnej członków zarządu spółek
z ograniczoną odpowiedzialnością. Koordynuje i pomaga we wprowadzaniu systemów
zarządzania działaniami antykorupcyjnymi, z uwzględnieniem regulacji krajowych, jak
i norm międzynarodowych (m.in. ISO 37001). Absolwent Wydziału Prawa
i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego
Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie w okresie maj 2016 – wrzesień 2017.
Członek Sekcji Prawa i Postępowania Karnego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej
w Warszawie. Absolwent Podyplomowych Studiów Zapobiegania Przestępczości
Gospodarczej, Skarbowej i Przeciwko Mieniu na Uniwersytecie Warszawskim
(2019/2020).

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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Karol Maciej Szymański
Wiceprezes Zarządu RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy Radcowie Prawni i
Adwokaci
Specjalizuje się w prawie handlowym, prawie 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. Doradza przy transakcjach dokonywanych w ramach rynku publicznego,
wrogich oraz przyjaznych przejęciach. Pełnomocnik akcjonariuszy oraz wspólników
spółek kapitałowych (zarówno mniejszościowych, jak i większościowych) przy okazji
licznych sporów korporacyjnych. Uczestnik wielu projektów restrukturyzacyjnych
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. 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. Zaangażowany w różnorodne aktywności społeczne,
w tym pełni funkcję Członka Rady Fundacji „Jesteśmy Razem. Pomagamy!” oraz
Prezesa Zarządu Fundacji „Nova Ars Poloniae”.

dr hab. Dominika Wajda
Radca Prawny
Radca Prawny, adiunkt w Katedrze Prawa Handlowego na Wydziale Prawa
i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, członek Zespołu eksperckiego do spraw
zwiększenia efektywności rad nadzorczych w ramach Komisji do spraw Reformy
Nadzoru Właścicielskiego MAP, autorka publikacji naukowych z zakresu prawa
handlowego.
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Partner Merytoryczny

RKKW - KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy Radcowie Prawni i Adwokaci
RKKW - KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy Radcowie Prawni i Adwokaci KANCELARIA RKKW Jesteśmy kancelarią
dysponującą zespołem wykwali�kowanych oraz wyspecjalizowanych prawników, którzy świadczą usługi prawnicze w
najbardziej wymagających oraz skomplikowanych projektach. W skład naszego zespół wchodzą radcowie prawni i adwokaci
z wieloletnią praktyką, którzy swoje doświadczenie zawodowe zdobywali m.in. w dużych międzynarodowych kancelariach.
Świadczone przez nas doradztwo prawne wychodzi poza utarte schematy, co umożliwia skuteczne i kreatywne
rozwiązywanie nietypowych problemów prawnych. Połączenie doświadczenia oraz wiedzy z różnych dziedzin praktyki
przekłada się na zadowolenie oraz satysfakcję naszych Klientów. Nasze doświadczenia obejmuje wsparcie prawne
największych polskich przedsiębiorstw z różnych sektorów gospodarki, w tym największych spółek publicznych.
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Cena
KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH
6 grudnia 2021, online
1595 zł netto od 2021-12-06 do 2021-12-06

Kod promocyjny

Osoba zgłaszająca

Dane do faktury
�rma

Imię

osoba �zyczna

Nazwisko

Państwo

Stanowisko

NIP

Dział

Nazwa/Imię i nazwisko

pole opcjonalne

Miejscowość
E-mail
Ulica i numer
Telefon
Kod pocztowy

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
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.
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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