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CEL
Pandemia wraz z chronicznie powracającymi lock-downami negatywnie wpływa na stan polskiej gospodarki, utrudniając
funkcjonowanie przedsiębiorcom w wielu branżach. Utrata dotychczasowych źródeł przychodów, konieczność
�nansowej obsługi inwestycji, z których nie można czerpać zysków, zatory płatnicze – problemy mogą być różne, lecz ich
mianownik jest najczęściej wspólny. Jest to brak wystarczającej ilości zasobów �nansowych. W obliczu tych trudności,
przedsiębiorcy powinni podjąć zdecydowane kroki, aby chronić swój biznes przed utratą płynności �nansowej,
a w konsekwencji niewypłacalnością i upadłością.
Potrzebne jest wypracowanie nowych, adekwatnych do obecnej sytuacji, modeli prowadzenia biznesu oraz podjęcie
działań optymalizujących bieżącą działalność operacyjną. Samo ograniczenie kosztów może okazać się niewystarczające,
a przejście przez kryzys bez większych strat będzie wymagało współpracy z wierzycielami. W sytuacji, gdy większość
podmiotów na rynku odczuwa trudności �nansowe, negocjacje dotyczące odroczenia płatności mogą zakończyć się
�askiem.
Dlatego też przedsiębiorcy, borykający się z problemem utrzymania płynności �nansowej powinni rozważyć możliwość
przeprowadzenia restrukturyzacji swojego zadłużenia przy wykorzystaniu jednego z postępowań
restrukturyzacyjnych. Wierzyciele natomiast powinni być przygotowani na takie działania dłużników. Umiejętne
korzystanie z uprawnień przysługujących wierzycielom oraz aktywne uczestnictwo w postępowaniu jest kluczem do
zabezpieczenia własnych interesów.
Podczas warsztatów poruszymy wiele tematów, które ujęte zostały z perspektywy głównych aktorów postępowań
restrukturyzacyjnych – zadłużonego przedsiębiorcy oraz jego wierzyciela.
Dłużnik dowie się m.in.:
▪ jak wybrać optymalną ścieżkę restrukturyzacyjną?
▪ jakie czynniki należy uwzględnić planując restrukturyzację?
▪ jak skutecznie komunikować się z wierzycielami oraz efektywnie zarządzać sytuacją kryzysową?
▪ jak ochronić kluczowe dla przedsiębiorstwa umowy?
▪ jak skonstruować prawidłowe propozycje układowe i doprowadzić do przyjęcia korzystnego układu?
▪ jak negocjować z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych?
▪ jaki przebieg ma nowe postępowanie o zatwierdzenie układu?
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Wierzyciel pozyska następujące informacje:
▪ jak dochodzić wierzytelności od dłużnika w restrukturyzacji?
▪ kiedy i na jakich zasadach możliwe jest prowadzenie egzekucji wobec dłużnika w restrukturyzacji?
▪ jak zabezpieczyć się przed restrukturyzacją kontrahenta?
▪ w jaki sposób wpływać na przebieg postępowania restrukturyzacyjnego?
▪ jakie są uprawnienia rady wierzycieli? jak zmienić lub uchylić układ, który nie jest wykonywany?
▪ jakie dane mają znajdować się w Krajowym Rejestrze Zadłużonych? W jaki sposób można go wykorzystać do ochrony
swoich interesów?
Uczestnikom gwarantujemy:
▪ różnorodne formuły: prelekcje, case studies, panele dyskusyjne
▪ wysoki poziom przekazywanej wiedzy i praktyczne ujęcie zagadnień
▪ wystąpienia wyłącznie doświadczonych praktyków postępowań restrukturyzacyjnych
▪ możliwość nawiązania nowych relacji biznesowych
▪ imienny certy�kat potwierdzający zdobytą wiedzę
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PROGRAM
Czwartek, 30 września
08:55
O�cjalne powitanie uczestników, rozpoczęcie konferencji

Magdalena Sokulska, Project Manager, Puls Biznesu

RESTRUKTURYZACJA Z PERSPEKTYWY ZADŁUŻONEGO PRZEDSIĘBIORCY
09:00
Jak wybrać optymalną ścieżkę restrukturyzacyjną? Case study na przykładzie �rmy z sektora budowlanego i
deweloperskiego

Oskar Sitek, adwokat, partner, RESIST Rezanko Sitek
▪ jakie są rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych oraz korzyści i ograniczenia z nimi związane?
▪ jakie czynniki należy uwzględnić planując restrukturyzację?
▪ jak skutecznie komunikować się z wierzycielami oraz efektywnie zarządzać sytuacją kryzysową?
▪ jak branża oraz model biznesowy przedsiębiorcy wpływa na decyzję o restrukturyzacji?

09:40
Restrukturyzacja a prowadzenia biznesu – jak ochronić kluczowe dla przedsiębiorstwa umowy?

Tomasz Romanowski, adwokat, RESIST Rezanko Sitek
▪ które umowy są chronione podczas restrukturyzacji i w jaki sposób?
▪ czy otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego może być powodem do wypowiedzenia umowy?
▪ umowa najmu w dobie pandemii

10:10
Jak skonstruować prawidłowe propozycje układowe i doprowadzić do przyjęcia korzystnego układu? Negocjacje z
wierzycielami oraz restrukturyzacja zobowiązań publicznoprawnych

Paweł Głodek, syndyk, doradca restrukturyzacyjny, prezes zarządu, KGS Restrukturyzacje
▪ co to są propozycje układowe i jak je sporządzić?
▪ nakaz równego traktowania wierzycieli a podział wierzycieli na grupy
▪ jak negocjować z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych?
▪ co to jest test prywatnego wierzyciela i jako go wykonać?
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10:40
Nowe postępowanie o zatwierdzenie układu – szybki sposób na ratowanie �rmy nie tylko w dobie pandemii

Piotr Kieloch, adwokat, doradca restrukturyzacyjny, RESIST Rezanko Sitek
▪ uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne a nowelizacja postępowania o zatwierdzenie układu – podobieństwa
i różnice
▪ uprawnienia i obowiązki nadzorcy układu
▪ przebieg postępowania – od zawarcia umowy z doradcą restrukturyzacyjnym do zatwierdzenia układu

11:10
Dyskusja prelegentów

Oskar Sitek, adwokat, partner, RESIST Rezanko Sitek
Tomasz Romanowski, adwokat, RESIST Rezanko Sitek
Paweł Głodek, syndyk, doradca restrukturyzacyjny, prezes zarządu, KGS Restrukturyzacje
Piotr Kieloch, adwokat, doradca restrukturyzacyjny, RESIST Rezanko Sitek

12:00
Przerwa

RESTRUKTURYZACJA Z PERSPEKTYWY WIERZYCIELA
12:30
Dochodzenie wierzytelności od dłużnika w restrukturyzacji – jakie działania powinien podjąć wierzyciel?

Magdalena Zdanowska, radca prawny, RESIST Rezanko Sitek
▪ dochodzenie wierzytelności na drodze sądowej – kiedy wierzyciel może narazić się na niepotrzebne koszty?
▪ spis wierzytelności – co należy zrobić, jeśli wierzytelność nie została w nim umieszczona?
▪ prowadzenie egzekucji wobec dłużnika w restrukturyzacji – kiedy i na jakich zasadach jest możliwa?

13:00
Wierzyciel w toku postępowania restrukturyzacyjnego – jak skutecznie zabezpieczyć swoje interesy?

Piotr Rezanko, adwokat, partner, RESIST Rezanko Sitek
▪ jak zabezpieczyć się przed restrukturyzacją kontrahenta?
▪ w jaki sposób wpływać na przebieg postępowania restrukturyzacyjnego?
▪ rada wierzycieli i jej uprawnienia

13:30
Zmiana i uchylenie układu, który nie jest wykonywany

Paweł Siwik, doradca restrukturyzacyjny, członek zarządu, KGS Restrukturyzacje
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▪ nadzorca wykonania układu – jaka jest jego rola?
▪ dłużnik nie wywiązuje się z postanowień układu – jakie działania podjąć?
▪ procedura zmiany i uchylenia układu

14:00
Krajowy Rejestr Zadłużonych – sposób na dłużnika czy wiele hałasu o nic?

Agata Duda-Bieniek, radca prawny, RESIST Rezanko Sitek
▪ jakie dane mają znajdować się w rejestrze?
▪ kto może wpisać dłużnika do rejestru?
▪ czy dłużnik może ukryć swoje długi?
▪ w jaki sposób wierzyciel może wykorzystać rejestr do ochrony swoich interesów?

14:30
Dyskusja prelegentów

Agata Duda-Bieniek, radca prawny, RESIST Rezanko Sitek
Paweł Siwik, doradca restrukturyzacyjny, członek zarządu, KGS Restrukturyzacje
Piotr Rezanko, adwokat, partner, RESIST Rezanko Sitek
Magdalena Zdanowska, radca prawny, RESIST Rezanko Sitek

15:30
Zakończenie warsztatów
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PRELEGENCI

Agata Duda-Bieniek
radca prawny RESIST Rezanko Sitek
Specjalizuje się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym oraz rozwiązywaniu
sporów gospodarczych. Świadczy bieżącą obsługę prawną na rzecz pozasądowych
organów postępowań insolwencyjnych oraz restrukturyzacyjnych. Zajmuje się bieżącą
obsługą podmiotów świadczących na rynku usługi �nansowe, obejmującą wszystkie
aspekty ich funkcjonowania w obrocie prawnym, w tym w szczególności dochodzenie
wierzytelności na drodze prawnej. Pełnomocnik w licznych sporach sądowych, w tym
z zakresu windykacji, nienależytego wykonywania umów, dochodzenia roszczeń oraz
upadłości konsumenckiej. Zajmuje się również zagadnieniami z zakresu mediacji
i alternatywnych metod rozwiązywania sporów (ze szczególnym uwzględnieniem
mediacji w sprawach rodzinnych). Posiada także certy�kat mediatora ds. karnych
z nieletnim sprawcą czynu zabronionego wydany przez Polskie Centrum Mediacji.

Paweł Głodek
syndyk, doradca restrukturyzacyjny, prezes zarządu KGS Restrukturyzacje
Praktyk prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego z ponad 15-letnim
doświadczeniem. Prezes Zarządu KGS Restrukturyzacje z siedzibą w Warszawie,
spółki zajmującej się m.in. restrukturyzacją przedsiębiorstw oraz analizami
�nansowymi. W oparciu o posiadaną licencję doradcy restrukturyzacyjnego sprawował
funkcję w blisko 300 postępowaniach toczących się na podstawie ustaw Prawo
restrukturyzacyjne oraz Prawo upadłościowe. Autor licznych opinii sporządzonych dla
podmiotów prywatnych oraz na zlecenie sądów i organów egzekucyjnych. Posiada
uprawnienia biegłego sądowego przy Sądzie Okręgowym w Warszawie w dziedzinie
zarządzania i organizacji oraz analizy i wyceny przedsiębiorstw. Wykładowca
na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie w ramach I i II edycji studiów
podyplomowych Restrukturyzacja i Upadłość Przedsiębiorców. Absolwent
Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego WPIA UW oraz
podyplomowych studiów Metody Wyceny Spółki Kapitałowej przy Kolegium Nauk
o Przedsiębiorstwie w SGH.
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Piotr Kieloch
adwokat, doradca restrukturyzacyjny RESIST Rezanko Sitek
Specjalizuje się w prawie restrukturyzacyjnym i upadłościowym. Zajmuje się również
bieżącą obsługą przedsiębiorców oraz sporami gospodarczymi. Posiada wieloletnie
doświadczenie w restrukturyzacji podmiotów gospodarczych, w tym w opracowywaniu
optymalnych planów działań naprawczych. Doradza w wyborze odpowiedniego trybu
restrukturyzacji sądowej. Przygotowuje propozycje układowe w postępowaniach
restrukturyzacyjnych oraz podejmuje działania zwiększające szansę na zawarcie
układu. Wspiera także przedsiębiorców w zarządzaniu wizerunkiem �rmy w kryzysie,
opracowując strategie komunikacji w relacjach z wierzycielami oraz kontrahentami.
Brał udział w wielu transakcjach z udziałem podmiotów w restrukturyzacji lub
upadłości, w tym w ramach przygotowanej likwidacji (tzw. pre-pack). Doradza
w zagadnieniach związanych z oceną skuteczności czynności prawnych dokonanych
przez dłużnika w tzw. okresie ochronnym (przed złożeniem wniosku o ogłoszenie
upadłości lub wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego). Posiada bogate
doświadczenie w dochodzeniu wierzytelności, w tym w ramach postępowań
upadłościowych oraz w podejmowaniu działań związanych z szeroko pojętą ochroną
praw wierzycieli w związku z niewypłacalnością ich dłużników. Doradza we wszelkich
kwestiach związanych z odpowiedzialnością kadry zarządzającej niewypłacalnych
podmiotów gospodarczych. Pełnomocnik w postępowaniach o zakaz prowadzenia
działalności gospodarczej.

Piotr Rezanko
adwokat, partner RESIST Rezanko Sitek
Specjalizuje się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym, prawie spółek
handlowych oraz rozwiązywaniu sporów gospodarczych. Zajmuje się bieżącą obsługą
podmiotów gospodarczych, obejmującą wszystkie aspekty ich funkcjonowania
w obrocie prawnym, w tym opracowywaniu i wdrażaniu zasad (praktyk) ładu
korporacyjnego. Doradza syndykom i zarządcom we wszelkich kwestiach związanych
z prowadzonymi przez nich postępowaniami, w tym wobec deweloperów, banków
i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Wspiera podmioty
w restrukturyzacji, w tym w szczególności w ramach postępowania sanacyjnego.
Posiada unikatowe doświadczenie w zarządzaniu masą sanacyjną oraz efektywnym
koordynowaniem relacji pomiędzy podmiotem w restrukturyzacji a zarządcą. Zajmuje
się również obsługą spółek sektora rynku kapitałowego, w tym w zakresie realizacji
obowiązków względem instytucji nadzoru �nansowego oraz innych regulatorów rynku
kapitałowego. Pełni rolę pełnomocnika w licznych sprawach sądowych, w tym sporach
korporacyjnych oraz sprawach z zakresu odpowiedzialności odszkodowawczej
i umownej kadry zarządzającej.
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Tomasz Romanowski
adwokat RESIST Rezanko Sitek
Posiada wieloletnie doświadczenie procesowe wynikające z reprezentowania klientów
jako pełnomocnik w ponad tysiącu postępowań sądowych. Specjalizuje się w prawie
zobowiązań i prawie rzeczowym, ze szczególnym uwzględnieniem prawnych sposób
zabezpieczania wierzytelności. Zajmuje się bieżącą obsługą podmiotów świadczących
na rynku usługi �nansowe, obejmującą wszystkie aspekty ich funkcjonowania
w obrocie prawnym, w tym w szczególności dochodzenie wierzytelności na drodze
prawnej. Doradza syndykom i zarządcom we wszelkich kwestiach związanych
z prowadzonymi przez nich postępowaniami, w tym wobec spółek prawa handlowego,
banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Doradza także członkom
zarządów i rad nadzorczych w kwestiach dotyczących odpowiedzialności cywilnej,
karnej i karnej skarbowej.

Oskar Sitek
adwokat, partner RESIST Rezanko Sitek
Specjalizuje się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym oraz rozwiązywaniu
sporów gospodarczych. Zajmuje się prowadzeniem złożonych postępowań spornych
oraz postępowań z zakresu prawa karnego gospodarczego i karno skarbowego oraz
odpowiedzialnością podmiotów gospodarczych. Przygotowuje optymalne scenariusze
restrukturyzacji oraz skutecznie negocjuje warunki restrukturyzacji zadłużenia, w tym
z podmiotami �nansującymi, tj. bankami, oraz funduszami inwestycyjnymi. Występuje
jako pełnomocnik w licznych sprawach sądowych, w tym sporach z zakresu projektów
infrastrukturalnych, budownictwa drogowego i mieszkaniowego oraz dotyczących
nienależytego wykonywania umów inwestycyjnych, a także sporów pracowniczych
oraz spraw z zakresu odpowiedzialności kadry zarządzającej. Posiada wieloletnie
doświadczenie we wszelkich postępowaniach, prowadzonych przed sądem
restrukturyzacyjnym i upadłościowym, w tym w postępowaniach upadłościowych
wobec deweloperów, banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych,
transgranicznych postępowaniach upadłościowych oraz postępowaniach o zakaz
prowadzenia działalności gospodarczej. Zajmuje się również obsługą transakcji
kapitałowych, w tym także z udziałem podmiotów zagrożonych niewypłacalnością,
syndyków i zarządców. Doradza przy prawnej organizacji procesu nabycia
przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w ramach przygotowanej likwidacji
(tzw. pre-pack). Zajmuje się zagadnieniami związanymi z ustanawianiem
i egzekwowaniem zabezpieczeń rzeczowych i pieniężnych. Doradzał przy ponad
tysiącu transakcji związanych z zabezpieczeniem lub obrotem wierzytelnościami.
Posiada również doświadczenie w sprawach związanych z reorganizacją zatrudnienia,
w tym prowadzeniu pertraktacji ze związkami zawodowymi oraz przeprowadzaniu
zwolnień grupowych. Członek Sekcji Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego
Instytutu Allerhanda.
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Paweł Siwik
doradca restrukturyzacyjny, członek zarządu KGS Restrukturyzacje

Magdalena Zdanowska
radca prawny RESIST Rezanko Sitek
Specjalizuje się w prawie upadłościowym osób prawnych oraz jednostek
organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, ze szczególnym
uwzględnieniem podmiotów sektora �nansowego. Doradza syndykom i zarządcom
we wszelkich kwestiach związanych z prowadzonymi przez nich postępowaniami,
w szczególności w obszarach prawa cywilnego, administracyjnego, handlowego.
Posiada również doświadczenie w sprawach z zakresu prawa zamówień publicznych.
Doradza wykonawcom w toku postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jak
również reprezentuje ich w toku postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą.
Pełnomocnik w licznych sprawach przed sądami powszechnymi oraz sądami
administracyjnymi.

KONTAKT

Opiekun merytoryczny
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online
Magdalena Sokulska
Project Manager

Mateusz Stempak
Marketing Manager
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Partner Merytoryczny

Patron

RESIST Rezanko Sitek
RESIST Rezanko Sitek jest jedną z największych, niezależnych kancelarii prawnych w Polsce specjalizujących się w prawie
restrukturyzacyjnym, upadłościowym, prowadzeniu postępowań sądowych i egzekucyjnych oraz rozwiązywaniu sporów.
RESIST to 70-osobowy zespół adwokatów, radców prawnych, doradców restrukturyzacyjnych i aplikantów gwarantujących
doradztwo na najwyższym poziomie, osobiste zaangażowanie w sprawy klienta, dostępność, sprawną i skuteczną
komunikację oraz lojalność i poufność. Dzięki wieloletniemu i unikalnemu doświadczeniu zdobytemu przy obsłudze
podmiotów �nansowych i bankowych skutecznie wspieramy klientów zarówno w doborze adekwatnych form zabezpieczeń,
uwidaczniając ryzyka związane z upadłością i restrukturyzacją dłużników, jak również w zarządzaniu wierzytelnościami
bankowymi na każdym etapie ich dochodzenia. Prowadziliśmy pierwsze w Polsce interdyscyplinarne i kompleksowe
postępowania upadłościowe kilku instytucji �nansowych. Praktyka RESIST została zbudowana na tysiącach postępowań
prowadzonych przed organami państwowymi i podatkowymi, sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Naczelnym
Sądem Administracyjnym i Sądem Najwyższym. Niejednokrotnie przyczyniliśmy się do zbudowania nowej praktyki
orzeczniczej. Wśród klientów Kancelarii są instytucje �nansowe, doradcy restrukturyzacyjni oraz polskie i zagraniczne
spółki z różnych sektorów gospodarki. Współpracujemy na co dzień z uznanymi ekspertami wspierającymi usługi prawne,
dzięki czemu możemy zaoferować naszym klientom kompleksowe doradztwo. Są to m.in.: doradcy podatkowi,
rzeczoznawcy, syndycy, biegli rewidenci, �nansiści, doradcy transakcyjni, analitycy ekonomiczni.
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Formularz rejestracji: Restrukturyzacja ﬁrmy w dobie
kryzysu

Cena
Restrukturyzacja �rmy w dobie kryzysu
30 września 2021, online
595 zł netto od 2021-08-13 do 2021-08-13
895 zł netto od 2021-09-30 do 2021-09-30

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
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
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Formularz rejestracji: Restrukturyzacja ﬁrmy w dobie
kryzysu

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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Restrukturyzacja ﬁrmy w dobie kryzysu
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,

22 333 97 77

konferencje@pb.pl

(4591)

Restrukturyzacja ﬁrmy w dobie kryzysu
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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