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CEL 

Prezesi, członkowie zarządu, członkowie rad nadzorczych, dyrektorzy, a także doradcy prawni są osobiście odpowiedzialni

za właściwe zarządzanie spółką w tym także za trafność podejmowanych przez nich decyzji. Dlatego też kadra menedżerska

powinna mieć bardzo dobrą orientację w aktualnych przepisach prawnych, �nansowych oraz podatkowych.

Podczas 1-dniowej  konferencji  znakomici  prawnicy – praktycy opowiedzą  o  podstawach prawnych odpowiedzialności

karnej,  najczęstszych  rodzajach  wykroczeń  oraz  przestępstwach  menedżerskich.  Podpowiedzą,  jak  zachować  się  w

przypadku kontroli, przesłuchania albo aresztowania. Wskażą, jak przygotować się do sytuacji kryzysowej, aby zatrzymanie

czy zarzuty postawione danej osobie, nie wpłynęły negatywnie na wizerunek i reputację �rmy.

Konferencja dostarczy Państwu rzetelnej  wiedzy, która pozwoli  zminimalizować  ryzyko związane z wykonywaniem

obowiązków  i  podejmowaniem  decyzji.  Spotkanie  będzie  doskonałą  okazją  do  dyskusji  oraz  wymiany  doświadczeń

pomiędzy osobami pełniącymi podobne funkcje w przedsiębiorstwach.

Główne zagadnienia:

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

▪ Za jakie wykroczenia i przestępstwa karno – skarbowe najczęściej odpowiadają członkowie zarządów?

▪ Jak minimalizować ryzyka odpowiedzialności karno-skarbowej?

▪ Jakie są rodzaje odpowiedzialności na gruncie przepisów Ordynacji podatkowej?

▪ Jak powinien postępować menedżer na wypadek kontroli, przesłuchania i aresztowania, aby przejść przez kontrolę

organów bezpiecznie?

▪ Co oznacza w praktyce nałożenie obowiązku naprawienia szkody w postępowaniu karnym członków zarządu?

▪ Co i jak komunikować w przypadku postępowań, przesłuchań oraz aresztowań kadry zarządzającej?

▪ Jak przygotować się do przesłuchań publicznych relacjonowanych w mediach?

 Co gwarantujemy?

▪ Wysoki poziom przekazywanej wiedzy = znakomici prelegenci - praktycy, którzy podzielą się swoją wiedzą i ogromnym

doświadczeniem

▪ Możliwość wymiany doświadczeń i skorzystanie z gotowych rozwiązań
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▪ Imienny certy�kat potwierdzający zdobytą wiedzę

 Do udziału zapraszamy m.in.:

▪ Prezesów zarządu

▪ Członków zarządu

▪ Przewodniczących rad nadzorczych

▪ Członków rad nadzorczych

▪ Sekretarzy rad nadzorczych

▪ Prokurentów

▪ Dyrektorów departamentów obsługi władz spółek

▪ Dyrektorów departamentów nadzoru właścicielskiego

▪ Radców prawnych, adwokatów

▪ Dyrektorów Finansowych

▪ Specjalistów ds. obsługi władz spółki

▪ Szefów biur obsługi zarządu

▪ Asystentów zarządów

Odpowiedzialność karna, karno-skarbowa, podatkowa
członków zarządu

(4691) 22 333 97 77   konferencje@pb.pl  
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PROGRAM 

Poniedziałek, 29 listopada

08:55 
O�cjalne powitanie uczestników, rozpoczęcie konferencji

 Magdalena Sokulska, Project Manager, Puls Biznesu 

09:00 
Odpowiedzialność karna członków zarządu

 Michał Babicz, adwokat, wspólnik, szef działu postępowań spornych, Filipiak Babicz Legal 

▪ znaczenie świadomości prawno – karnej członków zarządu dla efektywnego prowadzenia biznesu

▪ podstawa prawna odpowiedzialności karnej członków zarządu - typowe przestępstwa i wykroczenia menedżerskie

w prawie karnym, KSH, ustawie o rachunkowości

▪ środki zapobiegawcze stosowane przez sądy i organy ścigania w sprawach gospodarczych

▪ orzekanie kar i środków karnych wobec sprawców przestępstw gospodarczych

▪ formy minimalizacji ryzyka odpowiedzialności karnej – uwagi praktyczne

10:30 
Przerwa

10:45 
Odpowiedzialność karno-skarbowa członków zarządu spółek kapitałowych

 dr Hanna Gajewska-Kraczkowska, counsel, Domański Zakrzewski Palinka 

▪ członek zarządu – osoba zajmująca się sprawami gospodarczymi innego podmiotu

▪ przesłanki odpowiedzialności karnej skarbowej

▪ okoliczności wyłączające odpowiedzialność karną skarbową

▪ zaniechanie karalności: czynny żal, dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, korekta deklaracji

11:45 
Odpowiedzialność członków zarządu na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej

 dr Jacek Matarewicz, partner, lider praktyki postępowań podatkowych, Kancelaria Ożóg Tomczykowski Sp. z o.o.

Spółka Doradztwa Podatkowego 

▪ rodzaje zobowiązań objętych dyspozycją przepisów Ordynacji podatkowej

▪ przesłanki powstania odpowiedzialności członka zarządu
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▪ odpowiedzialność na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej, a odpowiedzialność wynikająca z innych przepisów

12:45 
Przerwa

13:15 
Postępowanie menedżera na wypadek kontroli, przesłuchania i aresztowania - czyli jak sobie z tym poradzić?

 Robert Gniezdzia, radca prawny, partner zarządzający, Chmielniak Adwokaci 

▪ jak przejść przez kontrolę organów bezpiecznie?

▪ przygotowanie menedżera na wypadek ewentualnego przesłuchania w roli świadka lub podejrzanego

▪ aresztowanie – jak sobie z tym poradzić?

14:15 
Nałożenie obowiązku naprawienia szkody w postępowaniu karnym na członków zarządu

 dr Łukasz Pilarczyk, adwokat, starszy prawnik, menedżer działu prawa karnego, Filipiak Babicz Legal 

▪ specy�ka obowiązku naprawienia szkody w prawie karnym

▪ przesłanki nałożenia tego obowiązki

▪ sposób obrony przed nałożeniem tego obowiązku

▪ praktyka orzekania obowiązku naprawienia szkody w sprawach karnych

15:00 
Przerwa

15:15 
Rola członka zarządu w zarządzaniu sytuacją kryzysową w spółce – z dwóch dekad doświadczeń praktyka

 Adam Łaszyn, CEO, Alert Media Communications Sp. z o.o. 

▪ media jak zgłodniałe wilki żądne krwi – wyzwanie dla zarządu i jego członków w sytuacji kryzysowej

▪ fake news, plotki i inne komunikacyjne chwasty – to głównie zarząd (a nie PR) staje przed zadaniem jak z nimi walczyć

w mediach, w sieci i wewnątrz �rmy

▪ rozjazd między komunikacją medialną a wewnętrzną w kryzysie – jak go uniknąć i budować w zespole pozytywny

przekaz o �rmie

▪ co i jak komunikować w przypadku postępowań, przesłuchań a nawet aresztowań członków zarządu

▪ komunikacyjne ekstremum – przesłuchania publiczne członków zarządu relacjonowane w mediach

▪ sprawdzone algorytmy formowania strategii i taktyki zarządu w kryzysie

16:15 
Zakończenie konferencji
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PRELEGENCI 
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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. 

dr Hanna Gajewska-Kraczkowska
counsel Domański Zakrzewski Palinka 

Docent Instytutu Prawa Karnego UW, wykładowca na Podyplomowych Studiach dla

Sędziów i Prokuratorów, Podyplomowym Studium Przestępczości Gospodarczej

i Podyplomowym Studium Prawa Podatkowego. Ekspert Biura Analiz Sejmowych oraz

komisji śledczych. Autorka ponad 80 prac naukowych, w tym współautorka

3 monogra�i oraz Systemu Prawa Karnego Procesowego. 
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Robert Gniezdzia
radca prawny, partner zarządzający Chmielniak Adwokaci 

Doradza klientom korporacyjnym w zakresie spraw związanych z prawem

regulacyjnym oraz zajmuje się projektowaniem i wdrażaniem systemów compliance,

w tym w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz ochrony danych osobowych.

Odpowiada za implementacje procedur i regulacji wewnętrznych pozwalających

minimalizować ryzyka organizacji związane z prowadzeniem działalności biznesowej

także na gruncie karnym i karnym skarbowym. Doradza członkom zarządów w zakresie

odpowiedzialności prawnej związanej z zajmowanymi funkcjami. Reprezentuje

podmioty gospodarcze w zakresie prawa korporacyjnego, gospodarczego

i administracyjnego, w tym prawa regulacyjnego. Zdobywał praktyczne doświadczenia

biznesowe jako członek organów zarządzających w spółkach handlowych, w tym

prowadzących działalność w obszarze operacji i IT. Przez wiele lat związany z sektorem

�nansowym. Posiada dyplom MBA Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej. 

Adam Łaszyn
CEO Alert Media Communications Sp. z o.o. 

Ekspert komunikacji kryzysowej i strategii wizerunkowych. W branży PR od 1998 r.

Prezes agencji Alert Media Communications. Współzałożyciel i wiceprezes

Stowarzyszenia Agencji Public Relations. Doradca dziesiątek �rm, instytucji, NGOs

i osób publicznych (m.in. Coca-Cola, Danone, DKMS, Goodyear, Philip Morris, PLL LOT,

Velux, KPRM, członków władz RP). Wykładowca PR m.in. na UW, krakowskiej WSE,

UEK. Autor poradników „Media i ty” oraz „eKryzys”. Pomysłodawca i współautor

książek „Pierwsze ćwierćwiecze. 25 lat PR w Polsce” i „Sztuka Public Relations”.

Współautor „Leksykonu PR”. Były członek Rady Etyki PR. Wyróżniony w 2014 przez

PSPR za „wkład w zbudowanie branży PR w Polsce”. W 2009 znalazł się na liście

Newsweeka 50 najbardziej wpływowych Polaków (poz. 27). Twórca terminu „przekazy

dnia” oraz kryzysowej Zasady 5P. Do 1998 dziennikarz m.in. radiowej Trójki, Życia

Warszawy, Ekspressu Wieczornego. Z wykształcenia prawnik – absolwent WPiA

Uniwersytetu Warszawskiego. 

dr Jacek Matarewicz
partner, lider praktyki postępowań podatkowych Kancelaria Ożóg Tomczykowski Sp. z
o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego 

Jest doktorem nauk prawnych, adwokatem i doradcą podatkowym. Specjalizuje się

w podatku od towarów i usług (VAT) oraz akcyzie i cłach. Był wybierany jako najlepszy

lub jeden z trzech najlepszych doradców podatkowych w Polsce w kategorii VAT oraz

Akcyza. Z sukcesem reprezentuje podatników w postępowaniach podatkowych,

kontrolach podatkowych, celno-skarbowych, a także przed sądami administracyjnymi.

Jako obrońca reprezentuje podejrzanych i oskarżonych w sprawach karnych

gospodarczych oraz karnoskarbowych. Jest autorem kilkuset publikacji z zakresu

podatków i prawa. Prowadzi zajęcia ze studentami, aplikantami adwokackimi oraz

szkolenia komercyjne. 
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KONTAKT MIEJSCE 

Opiekun merytoryczny

 

Magdalena Sokulska
Project Manager

 48223339850 

 m.sokulska@pb.pl 

Współpraca

 

Mateusz Stempak
Marketing Manager

 48223339912 

 m.stempak@pb.pl 
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dr Łukasz Pilarczyk
adwokat, starszy prawnik, menedżer działu prawa karnego Filipiak Babicz Legal 

Specjalizuje się w prawie karnym i karnym skarbowym. W ramach swojej praktyki

zajmował się prowadzeniem spraw karnych związanych m.in. z odpowiedzialnością

członków organów spółek kapitałowych, odzyskiwaniem wierzytelności w toku

postępowania karnego oraz wystawianiem nierzetelnych faktur przez podmioty

gospodarcze. W 2018 roku obronił przygotowaną pod opieką naukową profesora

Roberta Zawłockiego rozprawę doktorską pod tytułem „Obowiązek naprawienia

szkody w prawie karnym”. Umiejętnie łączy pracę naukową z praktyką prawniczą. Autor

publikacji z zakresu prawa karnego. 
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Cena
Odpowiedzialność karna, karno-skarbowa, podatkowa członków zarządu
29 listopada 2021, online

1195 zł netto od 2021-10-01 do 2021-10-01

1695 zł netto od 2021-11-29 do 2021-11-29

 Kod promocyjny

Osoba zgłaszająca
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�rma 

osoba �zyczna 

Państwo

NIP

Nazwa/Imię i nazwisko

Miejscowość

Ulica i numer

Kod pocztowy

Akceptuję regulamin 

produktów i usług tej spółki 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Bonnier Business (Polska) informacji handlowych drogą elektroniczną dotyczących:

Chcę otrzymywać newsletter Konferencje "PB" 

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

Administratorem danych osobowych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Dane są przetwarzane w celu organizacji konferencji oraz w celach marketingowych na

podstawie odrębnie udzielonych zgód, które mogą zostać odwołane w każdej chwili. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w Klauzuli Informacyjnej

RODO Zobacz więcej  

 Pieczątka i podpis

Formularz rejestracji: Odpowiedzialność karna, karno-
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https://apps.bonnier.pl/regulaminy/pdf/regulamin_wydarzen_platnych.pdf
https://apps.bonnier.pl/regulaminy/pdf/Klauzula_informacyjna_RODO_konferencje.pdf
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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
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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 606216519.

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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