Szanowni Państwo,
ostatni rok był bardzo istotny dla problematyki prawnej urządzeń przesyłających energię elektryczną, gaz, wodę i podobnych. Sąd
Najwyższy wydał wiele ważnych orzeczeń, wyjaśniając kwestie budzące dotąd wątpliwości oraz rozbieżności w orzecznictwie
sądów powszechnych, w tym istotę pasa służebności przesyłu oraz znaczenie dla wartości tej służebności tzw. szkody
lokalizacyjnej. Prawdziwy przełom w judykaturze nastąpił w zakresie urządzeń wybudowanych na nieruchomościach państwowych
przed 1989 r. oraz urządzeń posadowionych na gruntach oddanych w użytkowanie wieczyste.
Zapraszam Państwa na wyjątkowe warsztaty podczas których przedstawimy analizę najnowszych trendów w orzecznictwie
Sądu Najwyższego. Analiza opatrzona komentarzami prawników specjalizujących się w problematyce urządzeń przesyłowych,
z pewnością wzbogaci praktykę zawodową każdej osoby zajmującej się tym tematem.
Podczas warsztatów będziecie mieć Państwo również okazję do zapoznania się z aktualizacją Standardu Wyceny „Określanie
wartości służebności przesyłu i wynagrodzenia za jej ustanowienie oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości
przez przedsiębiorców przesyłowych”, który zalecany jest do stosowania przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców
Majątkowych od 1 stycznia 2017 r. W drugim dniu naszego spotkania Rzeczoznawca Majątkowy, który brał czynny udział
przy tworzeniu aktualizacji Standardu Wyceny przedstawi rozwiązania metodologiczne dotyczące określania wartości szkód
i wynagrodzeń.
Z przyjemnością zapraszam Państwa do udziału w warsztatach!
Magdalena Sokulska
Project Manager

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W WARSZTATACH?
•
•
•
•
•

wysoki poziom przekazywanej wiedzy
praktyczne ujęcie zagadnień, analiza najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego
prelekcje znakomitych i doświadczonych prelegentów – praktyków, którzy na co dzień prowadzą negocjacje i reprezentują
Klientów w postępowaniach sądowych
możliwość wymiany doświadczeń
imienny certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę
KTO POWINIEN WZIĄĆ UDZIAŁ W WARSZTATACH:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Przedsiębiorstwa Energetyczne
Przedsiębiorstwa Gazownicze
Przedsiębiorstwa Ciepłownicze
Przedsiębiorstwa Wodociągowe
Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjne
Właściciele Nieruchomości, Spółdzielnie Mieszkaniowe, Wspólnoty Mieszkaniowe
Administracja Publiczna
Kancelarie Prawne
Rzeczoznawcy Majątkowi
wszyscy zainteresowanych tematyką służebności przesyłu
A W SZCZEGÓLNOŚCI:

Prezesi Zarządów, Dyrektorzy, Kierownicy oraz Specjaliści reprezentujący Departamenty: Inwestycji, Przesyłu, Eksploatacji,
Zarządzania Siecią i Majątkiem, Prawny, Strategii i Rozwoju, Administracji, Nieruchomości, Ochrony Środowiska

Organizator:
Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. należy do szwedzkiej Grupy Bonnier – jednego z największych na świecie koncernów medialnych posiadającego 175
firm w 16 krajach. Wydawca „Puls Biznesu” – najbardziej opiniotwórczego medium biznesowego, prowadzi również portale ekonomiczne pb.pl i bankier.
pl, docierające łącznie do 3,5 miliona użytk owników. Bonnier Business (Polska) jest liderem w zakresie organizacji kongresów, konferencji i warsztatów
skierowanych do wyższej kadry menedżerskiej.

Kontakt: Tel 22 333 9777

Fax 22 333 97 78

E-mail: szkolenia@pb.pl

PROGRAM DZIEŃ 1

13 LISTOPADA 2017

09:00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW, POWITALNA KAWA
09:30 STATUS PRAWNY URZĄDZEŃ PRZESYŁOWYCH POSADOWIONYCH
NA NIERUCHOMOŚCIACH SKARBU PAŃSTWA, W TYM ODDANYCH W UŻYTKOWANIE
WIECZYSTE
Piotr Zamroch, Radca Prawny, Sienkiewicz i Zamroch Radcowie Prawni sp.p.
•• tytuł prawnych dla budowy i utrzymywania urządzeń przesyłowych na nieruchomościach Skarbu Państwa w
okresie obowiązywania zasady jednolitej własności państwowej
•• znaczenie prawne uwłaszczenia przedsiębiorstw państwowych na mieniu pozostającym w ich zarządzie
•• ustanawianie służebności przesyłu na prawie użytkowania wieczystego
•• problem nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste w stanie zabudowanym urządzeniami przesyłowymi
11:00 PRZERWA NA KAWĘ
11:30 PAS SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU – ROZBIEŻNOŚCI W ORZECZNICTWIE
Izabela Libera, Radca Prawny, Kancelaria Radcy Prawnego Izabela Libera
•• różne kryteria określania pasa służebności przesyłu
•• służebność przesyłu jako służebność czynna
•• ustanowienie służebności na nieruchomości, na której nie ma urządzeń
•• wpływ ustanowienia służebności na nieruchomość znajdującą się poza pasem służebności
•• szkoda lokalizacyjna
•• obowiązki i uprawnienia stron w pasie służebności
13:00 PRZERWA NA LUNCH
13:45 ZASIEDZENIE SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU
Maciej Krotoski, Adwokat, Partner Zarządzający, M. Krotoski Adwokaci i Radcy Prawni sp.k.
•• przesłanki, działania powodujące przerwanie biegu zasiedzenia
•• aspekty procesowo-prawne ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ciężaru dowodu oraz środków
dowodowych
•• omówienie kluczowego orzecznictwa
15:00 TREŚĆ SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU W PRAKTYCE SĄDOWEJ I NOTARIALNEJ
dr hab. Jakub Pokrzywniak, Radca Prawny, Partner, WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr Sp. k.
•• przedmiot służebności przesyłu (dla urządzeń istniejących i planowanych)
•• określenie zakresu uprawnień z tytułu służebności przesyłu
•• wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu
•• zastrzeżenia dodatkowe: termin, warunek
16:00 PRZERWA NA KAWĘ
16:15 DECYZJE WYWŁASZCZENIOWE NA POTRZEBY URZĄDZEŃ PRZESYŁOWYCH
Andrzej Kulak, Adwokat, Matyjaszczyk Adwokaci
•• przesłanki dopuszczalności wywłaszczenia na potrzeby urządzeń przesyłowych
•• miejscowy plan i decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego a wywłaszczenie
•• postępowanie administracyjne i rodzaje decyzji wywłaszczeniowych
•• narzędzia ochrony i roszczenia pozostające w związku z decyzją wywłaszczeniową
17:30

ZAKOŃCZENIE PIERWSZEGO DNIA WARSZTATÓW

Patroni medialni:

PROGRAM DZIEŃ 2

14 LISTOPADA 2017

09:00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW, POWITALNA KAWA
09:30 ROSZCZENIA ZWIĄZANE Z POSADOWIENIEM URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY PRZESYŁOWEJ
BEZ TYTUŁU PRAWNEGO NA NIERUCHOMOŚCIACH OSÓB TRZECICH. PRZEGLĄD
I OMÓWIENIE
Radosław Kapułka, Radca Prawny, Szostek Bar i Partnerzy Kancelaria Prawna
•• służebność przesyłu
•• wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości
•• roszczenia związane z odpowiedzialnością deliktową
•• żądanie usunięcia urządzeń z nieruchomości
•• roszczenia wynikające z ustawy o gospodarce nieruchomościami
11:00 PRZERWA NA KAWĘ
11:30 NABYCIE SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU – NAJNOWSZE ORZECZNICTWO SĄDU NAJWYŻSZEGO
Maciej Kuśmierczyk, Adwokat, Managing Associate, Deloitte Legal
Robert Uhl, Adwokat, Senior Managing Associate, Deloitte Legal
•• nabycie służebności a użytkowanie wieczyste nieruchomości
•• nabycie służebności przesyłu a posadowienie urządzeń przesyłowych w okresie sprzed nowelizacji k.c. w 2008 r.
•• dobra/zła wiara przedsiębiorstwa przesyłowego i sposób jej oceny a sytuacja prawna właściciela nieruchomości
•• administracyjne uprawnienie do korzystania z nieruchomości a nabycie służebności przesyłu
•• wyznaczanie przez sąd innego przebiegu urządzenia przesyłowego niż dotychczasowe
i nakazy przenoszenia urządzeń przesyłowych
•• problematyka roszczeń z tytułu korzystania z nieruchomości w okresie przed ustanowieniem służebności
przesyłu
13:00 PRZERWA NA LUNCH
14:00 ODSZKODOWANIA I WYNAGRODZENIA ZWIĄZANE Z URZĄDZENIAMI INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
Rafał Nowakowski, Rzeczoznawca Majątkowy, Biuro Usług Inwestycyjnych GEOCONSULT
•• rola odszkodowań i wynagrodzeń związanych z urządzeniami infrastruktury technicznej
- wywłaszczenie praw do nieruchomości, w szczególności służebności przesyłu
- ustanowienie służebności przesyłu
- bezumowne korzystanie z nieruchomości
•• odszkodowanie ustalane na potrzeby urządzeń infrastruktury technicznej jako rekompensata za
- obniżenie wartości nieruchomości na skutek prawnej lokalizacji urządzenia
- obniżenie wartości nieruchomości na skutek posadowienia urządzenia podczas budowy
- szkody w pożytkach z nieruchomości i w częściach składowych gruntu powstałe podczas budowy urządzeń
infrastruktury technicznej
- wywłaszczenie służebności przesyłu
•• wynagrodzenie ustalane na potrzeby urządzeń infrastruktury technicznej jako zapłata za
- korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorcę przesyłowego z pasa służebności przesyłu w czasie
eksploatacji urządzeń
- ustanowienie prawa służebności przesyłu
- bezumowne korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorcę przesyłowego
•• rozwiązania metodologiczne dotyczące określania wartości szkód i wynagrodzeń w standardzie KSWS
„Określanie wartości służebności przesyłu i wynagrodzenia za jej ustanowienie oraz wynagrodzenia za
bezumowne korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorców przesyłowych”, przyjętego przez Radę Krajową
PFSRM w dniu 12 grudnia 2016 r. i zalecanego do stosowania od dnia 1 stycznia 2017 r.

16:30

DYSKUSJA, ZAKOŃCZENIE WARSZTATÓW, WRĘCZENIE CERTYFIKATÓW POTWIERDZAJĄCYCH UCZESTNICTWO

PRELEGENCI
RADOSŁAW KAPUŁKA

Radca Prawny, Szostek Bar i Partnerzy Kancelaria Prawna
Specjalizuje się w postępowaniu cywilnym i administracyjnym. Posiada bogate doświadczenie związane
z obsługą podmiotów działających na rynkach regulowanych - w szczególności na rynku energetycznym
przedsiębiorstw przesyłowych. Orzeczenia wydawane w prowadzonych przez niego sprawach są
publikowane w systemach informacji prawnej. Orzeczenia wydane przez Sąd Najwyższy w kilku z nich
przyczyniły się do ujednolicenia orzecznictwa w zakresie ustanowienia służebności przesyłu na prawie użytkowania
wieczystego. Posiada praktyczne doświadczenie w zakresie wyceny wartości służebności przesyłu, co pozwala uniknąć
kosztów związanych z przeszacowaniem roszczeń w postępowaniu sądowym. Biegle włada językiem angielskim, w tym
również angielskim prawniczym. Wielokrotnie doradzał podmiotom zagranicznym w zakresie związanym z rozpoczęciem
i prowadzeniem działalności na rynku polskim. Radca prawny (wpis nr WR-2146 na listę radców prawnych OIRP we Wrocławiu),
absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

MACIEJ KROTOSKI

Adwokat, Wspólnik Krotoski Adwokaci i Radcy Prawni sp.k.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im.Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członek
Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu. Adwokat w czwartym pokoleniu. W bieżącej praktyce
stale doradza inwestorom oraz wykonawcom realizującym inwestycje liniowe. Uczestniczył w szeregu
projektów z branży energetycznej, w szczególności opracowując liczne rozwiązania prawne dla
przedsiębiorstw przesyłowych, czy reprezentując ich w postępowaniach sądowych i administracyjnych, również w trybie
EURO 2012. Nadzorował obsługę prawną jednej z trudniejszych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych – polegającej na
budowie czterotorowej linii elektroenergetycznej 2x400kV relacji Plewiska-Kromolice uczestnicząc we wszystkich możliwych
postępowaniach odwoławczych. Ponadto, doradzał wykonawcom przy realizacji budowy m.in. Mostu Energetycznego PolskaLitwa, a aktualnie zajmuje się również zagadnieniami związanymi z tzw. Specustawą energetyczną. Redaktor naczelny portalu
dla inwestorów i wykonawców: www.InwestycjeLiniowe.pl

ANDRZEJ KULAK

Adwokat, Matyjaszczyk Adwokaci
Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, gdzie ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji
oraz stosunki międzynarodowe na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Od 2011 roku współpracuje
z wiodącymi poznańskimi kancelariami. W latach 2013 – 2015 odbył aplikację adwokacką pod patronatem
członka Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu. Jest wpisany na listę adwokatów Wielkopolskiej Izby
Adwokackiej. W praktyce zawodowej zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego oraz gospodarczego, ze szczególnym
uwzględnieniem aspektów prawnych dotyczących procesu budowlanego i prac projektowych. Współpracuje z podmiotami
publicznymi i prywatnymi w zakresie realizacji przez te podmioty inwestycji budowlanych.

MACIEJ KUŚMIERCZYK

Adwokat, Managing Associate, Deloitte Legal
Maciej doradza polskim i międzynarodowym klientom w ramach praktyki compliance, świadcząc usługi
prawne w zakresie kwestii regulacyjnych, w obszarze odpowiedzialności osób kluczowych w biznesie za
praktyki uznane za niezgodne z przepisami prawa, w szczególności w postępowaniach dotyczących tzw.
white collar crimes. Uczestniczy też w doradztwie dotyczącym zamówień publicznych. W ramach praktyki
litigacyjnej reprezentuje klientów przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi w sporach gospodarczych dotyczących
m.in. energetyki, nieruchomości i infrastruktury. Maciej jest doradcą Fair Trials International z siedzibą w Londynie oraz
członkiem European Criminal Bar Association, bierze udział w pracach nad ustawodawstwem w zakresie prawa procesowego
i praw podstawowych w Parlamencie Europejskim. Jest także wykładowcą prawa procesowego w uczelniach publicznych
i prywatnych.

PRELEGENCI
IZABELA LIBERA

Radca Prawny, Kancelaria Radcy Prawnego Izabela Libera
Radca prawny z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu spraw sądowych z zakresu służebności
przesyłu oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie. Problematyką regulacji praw do gruntów,
na których posadowione zostały sieci przesyłowe zajmuje się od 2007 r. Prowadziła szkolenia z zakresu
służebności przesyłu dla pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Ukończyła aplikację radcowską
w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. W latach 2000 – 2006 związana była z Kancelarią Adwokatów i Radców
Prawnych P.J. Sowisło & Topolewski sp.k., w tym jako wspólnik zajmujący się sprawami procesowymi i bieżącą obsługą
przedsiębiorstw. W latach 2006 – 2010 współpracowała z kancelarią prawną GWW Woźny i Wspólnicy sp. k. z siedzibą w
Warszawie. Własną Kancelarię założyła w 2005 r. Mediator wpisany na listę stałych mediatorów sądowych Sądu Okręgowego
w Poznaniu oraz Sądu Okręgowego w Warszawie. Wiceprezes Polskiego Centrum Mediacji Oddział w Poznaniu oraz mediator
Wielkopolskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Wielkopolskiej Izbie Przemysłowo – Handlowej w Poznaniu.

RAFAŁ NOWAKOWSKI

Rzeczoznawca Majątkowy, Biuro Usług Inwestycyjnych GEOCONSULT
Mgr ekonomii, rzeczoznawca majątkowy od 2014 r. Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje
się w wycenie odszkodowań i wynagrodzeń w inwestycjach liniowych. Brał czynny udział w dyskusji przy
tworzeniu standardu KSWS „Określanie wartości służebności przesyłu i wynagrodzenia za jej ustanowienie
oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorców przesyłowych”.
Współtwórca publikacji dotyczących odszkodowań i wynagrodzeń związanych z urządzeniami przesyłowymi i dystrybucyjnymi.

DR HAB. JAKUB POKRZYWNIAK

Radca Prawny, Partner, WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr Sp. k.
Radca Prawny, partner współkierujący praktyką prawa energetycznego w WKB. Absolwent Wydziału Prawa
i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na którym obronił doktorat oraz uzyskał
habilitację. W 2013 r. opublikował monografię z zakresu prawa energetycznego, dotyczącą zagadnień
przyłączeń do sieci. Współautor komentarza do ustawy o OZE. Doradza klientom WKB w zagadnieniach
związanych z prawem energetycznym (umowy o dostarczanie paliw i energii, taryfy, zagadnienia regulacyjne). Reprezentuje
ich także w postępowaniach sądowych oraz przed organami administracji publicznej (Prezes URE, Prezes UOKiK), ponadto
reprezentuje przedsiębiorców energetycznych i ich stowarzyszenia w pracach legislacyjnych z zakresu prawa energetycznego,
rozporządzeń wykonawczych, przepisów o służebności przesyłu. Doradza m.in. spółkom z grupy PGNIG, ENEA, Tauron.
Prelegent na wielu konferencjach w Polsce i zagranicą.

ROBERT UHL

Senior Managing Associate, Adwokat, Deloitte Legal
Jest adwokatem pełniącym funkcję Starszego Managera w krakowskim biurze Kancelarii Prawniczej Deloitte
Legal. Ma przeszło 10 lat doświadczenia w zakresie doradztwa prawnego. Z Deloitte Legal współpracuje
od 2011 r. Wcześniej przez 5 lat pracował w jednej z renomowanych krakowskich kancelarii adwokackich.
Zajmuje się sprawami z zakresu obrotu nieruchomościami oraz obsługą procesów inwestycyjnych w zakresie
nieruchomości. Doradzał i reprezentował klientów w wielu postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych
np. z zakresu planowania przestrzennego, prawa budowlanego, ochrony środowiska oraz wywłaszczeń. Brał udział w wielu
postępowaniach sądowych dotyczących urządzeń przesyłowych w tym o zapłatę za bezumowne korzystanie z nieruchomości,
zwrot kosztów budowy urządzeń czy usunięcie urządzeń przesyłowych. Jest autorem pracy magisterskiej pt. „Status prawny
urządzeń przesyłowych” (2008 rok) opartej o doświadczenia w sporach dotyczących urządzeń przesyłowych. Było to jedno
z pierwszych w Polsce kompleksowych opracowań omawiających kwestię własności sieci infrastruktury oraz problematykę
pozyskiwania praw do korzystania z gruntów przez przedsiębiorców przesyłowych.

PIOTR ZAMROCH

Radca Prawny, Sienkiewicz i Zamroch Radcowie Prawni sp.p.
Radca Prawny specjalizujący się w problematyce urządzeń przesyłowych, w aspekcie cywilnoprawnym
i administracyjnym. Współautor standardu zawodowego rzeczoznawców majątkowych dotyczącego
określania wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu, autor licznych publikacji dotyczących
tematyki urządzeń przesyłowych, ekspert przy Izbie Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, doświadczony
pełnomocnik procesowy w sprawach dotyczących urządzeń przesyłowych oraz trener posiadający bogate doświadczenie
w prowadzeniu praktycznych warsztatów dla sędziów, przedsiębiorców przesyłowych i rzeczoznawców majątkowych.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

TAK, chcę wziąć udział w Warsztacie Służebność Przesyłu
Termin: 13-14 listopada 2017r.
1895.00 PLN netto (od 2 sierpnia 2017 do 13 października 2017)
2295.00 PLN netto (od 14 października 2017 do 14 listopada 2017)

1.

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Departament:
E-mail:

2.

Tel:

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Departament:
E-mail:

3.

Tel:

Firma:
Ulica:
Kod pocztowy:

Miasto:

Tel:

Fax:

E-mail:
4.

Dane nabywcy, potrzebne do wystawienia Faktury VAT:
Nazwa firmy:
Siedziba:
Adres:

NIP:

Osoba kontaktowa:
Tel:

E-mail:

Zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2016 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922) Bonnier Business
(Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej Bonnier) informuje, że jest administratorem danych osobowych.
Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocji i marketingu działalności prowadzonej przez
Bonnier, świadczonych usług oraz oferowanych produktów, a także w celu promocji ofert klientów Bonnier. Wyrażamy
również zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną ofert oraz informacji handlowych dotyczących Bonnier oraz ich
klientów. Wyrażającemu zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych,
które jej dotyczą, w tym także prawo ich poprawiania.Równocześnie oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami
uczestnictwa oraz zobowiązujemy się do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszej umowy.

1.

Koszt
uczestnictwa
jednej
osoby
w konferencji wynosi: 1895.00 PLN
netto (od 2.08.2017 do 13.10.2017).
2295.00 PLN netto (od 14.10.2017 do
14.11.2017). Cena obejmuje prelekcje,
materiały szkoleniowe, przerwy kawowe,
lunch.
2. Przesłanie do Bonnier Business (Polska)
faxem
lub
pocztą
elektroniczną,
wypełnionego i podpisanego formularza
zgłoszeniowego,
stanowi
zawarcie
wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym
a Bonnier Business (Polska). Faktura pro
forma jest standardowo wystawiana
i wysyłana e-mailem po otrzymaniu
formularza zgłoszeniowego.
3. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie
14 dni od wysłania zgłoszenia, ale
nie później niż przed rozpoczęciem
konferencji.
4. Wpłaty należy dokonać na konto:
Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
Kijowska
1,
03-738
Warszawa
Danske Bank A/S SA Oddział w Polsce
PL 14 2360 0005 0000 0045 5029 6371
5. Rezygnację z udziału należy przesyłać
listem poleconym na adres organizatora.
6. W przypadku rezygnacji nie później
niż 21 dni przed rozpoczęciem
konferencji obciążymy Państwa opłatą
administracyjną w wysokości 20% opłaty
za udział.
7. W przypadku rezygnacji w terminie
późniejszym
niż
21
dni
przed
rozpoczęciem konferencji pobierane jest
100% opłaty za udział.
8. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie
udziału
w
konferencji
powoduje
obciążenie pełnymi kosztami udziału.
9. Niedokonanie
wpłaty
nie
jest
jednoznaczne z rezygnacją z udziału.
10. Zamiast
zgłoszonej
osoby
w konferencji może wziąć udział inny
pracownik firmy.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do
zmian w programie oraz do odwołania
konferencji.
12. Wszystkie
treści
zawarte
w programie konferencji stanowią
własność Bonnier Business (Polska) Sp. z
o.o. oraz powiązanych z nią podmiotów. O
ile Organizator nie postanowi inaczej, nie
wolno żadnych materiałów stanowiących
własność Bonnier Business (Polska)
odtwarzać,
wykorzystywać,
tworzyć
pochodnych prac na bazie materiałów
umieszczonych w programie, ani też
ponownie ich publikować, zamieszczać
w
innych
materiałach
czy
też
w
jakikolwiek
inny
sposób
rozpowszechniać
bez
uprzedniej
pisemnej zgody Bonnier Business
(Polska).
Bonnier Business (Polska) Spółka
z o.o. wydawca dziennika bizneso-wego
Puls Biznesu i portalu pb.pl, z siedzibą
w Warszawie, 03-738, ul. Kijowska 1,
wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego
Rejestru
Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy, XIII Wydział
Gospodarczy Rejestrowy pod numerem
KRS 24847, numer NIP 113-01-55-210,
REGON: 011823316, kapitał zakładowy:
2 000 000,00 PLN

pieczątka i podpis

konferencje.pb.pl,

 szkolenia@pb.pl

 Tel +48 22 333 97 77

 Faks +48 22 333 97 78

