Ostatni rok był bardzo istotny dla problematyki prawnej urządzeń przesyłających
energię elektryczną, gaz, wodę, ciepło, sygnały telekomunikacyjne i podobnych. Sąd
Najwyższy wydał wiele ważnych orzeczeń, rozstrzygając kwestie budzące dotąd
wątpliwości w praktyce oraz rozbieżności w orzecznictwie sądów powszechnych, w
szczególności wyjaśniając istotę pasa służebności przesyłu oraz jego stosunek do strefy
oddziaływania niektórych urządzeń przesyłowych. Przy okazji tych rozstrzygnięć, Sąd
Najwyższy doprecyzował, jakie obszary nieruchomości powinny być brane pod uwagę
przy ustalaniu odpowiedniego wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu.
Ostatecznego stanowiska Sądu Najwyższego doczekał się problem służebności gruntowej
powstałej z mocy prawa i tytułu prawnego do nieruchomości dla urządzeń wybudowanych
na gruntach Państwa przed uwłaszczeniem przedsiębiorstw państwowych, a to za sprawą
uchwały Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego wydanej w sprawie III CZP 50/17.
W orzecznictwie sądów administracyjnych także doprecyzowano wiele
kwestii istotnych z punktu widzenia ograniczania własności na potrzeby budowy
i utrzymywania urządzeń przesyłowych, jak również dostępu do nieruchomości celem
konserwacji i remontów urządzeń istniejących. W 2018 r. wydano szereg orzeczeń
dotyczących kwestii kwalifikacji prac jako przebudowy albo remontu, prowadzenia
rokowań w przypadku współwłasności, a także wykazywania przesłanek zezwolenia na
niezwłoczne zajęcie nieruchomości. Równocześnie, trwają prace nad przygotowaniem
Kodeksu urbanistyczno-budowlanego, którego ewentualne wprowadzenie istotnie
zmieni zasady realizacji inwestycji liniowych.
Zapraszamy Państwa na wyjątkową konferencję podczas której przedstawimy analizę
najnowszych trendów w orzecznictwie Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu
Administracyjnego. Analiza opatrzona komentarzami prawników – praktyków
specjalizujących się w problematyce urządzeń przesyłowych, z pewnością wzbogaci
praktykę zawodową każdej osoby zajmującej się tym tematem. Na uwagę zasługuje
również temat mediacji, której istota oraz szanse na wykorzystanie w inwestycjach
przesyłowych zostaną szczegółowo przeanalizowane w czasie konferencji.
Podczas wydarzenia będziecie mieć Państwo również okazję do poznania punktu widzenia
sędziów na sposób prowadzenia sporów dotyczących urządzeń przesyłowych oraz
praktycznych problemów, z którymi muszą mierzyć się sądy powszechne rozstrzygając
sprawy indywidualne.
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową agendą wydarzenia.
Będziemy zaszczyceni Państwa obecnością w gronie uczestników konferencji Budowa
i utrzymywanie urządzeń przesyłowych - aspekty prawne i społeczne w dniach
20-21 listopada 2018 r. w Warszawie.
Do zobaczenia!

Magdalena Sokulska
Project Manager,
Puls Biznesu

Piotr Zamroch
Radca Prawny,
Sienkiewicz i Zamroch
Radcowie Prawni sp.p.

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W KONFERENCJI?
•

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 WYDARZENIU:
•

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.

Partner Merytoryczny:
Sienkiewicz i Zamroch Radcowie Prawni spółka partnerska to kancelaria butikowa zajmująca
się problematyką prawną urządzeń przesyłowych. Zespół kierowany przez mec. Piotra
Zamrocha i mec. Iwo Fisza tworzą wyspecjalizowani prawnicy, autorzy licznych publikacji
i cenieni prelegenci na szkoleniach dla przedsiębiorców przesyłowych, rzeczoznawców
majątkowych oraz sędziów. Partner kancelarii Piotr Zamroch jest ekspertem w zakresie
prawnych i ekonomicznych aspektów funkcjonowania urządzeń przesyłowych przy
Izbie Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie oraz przy Polskiej Federacji Stowarzyszeń
Rzeczoznawców Majątkowych; jest też współautorem standardu wyceny dotyczącego
określania wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu. Kancelaria świadczy kompleksowe usługi doradztwa w
zakresie budowy urządzeń przesyłowych, ich konserwacji oraz remontów, a także regulowania stanu prawnego istniejących
urządzeń. Klientami kancelarii są spółki z sektora gazowego, ciepłowniczego, wodociągowego oraz wykonawcy sieci
dystrybucyjnych i przesyłowych. Prawnicy kancelarii są także znanymi blogerami, a serwis internetowy stworzony mec. Piotra
Zamrocha www.przesył-energii.pl uznany został za najlepszy blog prawniczy w Polsce.
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REJESTRACJA UCZESTNIKÓW, POWITALNA KAWA

Moderator: Piotr Zamroch, Radca Prawny, Sienkiewicz i Zamroch Radcowie Prawni sp.p.
09:30 UMOWA OBLIGACYJNA JAKO ALTERNATYWA DLA SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU – STUDIUM
PRZYPADKU
PIOTR ZAMROCH, RADCA PRAWNY, SIENKIEWICZ I ZAMROCH RADCOWIE PRAWNI SP.P.
•• skutki prawne przeprowadzenia inwestycji liniowej w latach 90. XX w. na podstawie umów
obligacyjnych o treści zbliżonej do obecnej służebności przesyłu
•• ocena znaczenia prawnego zawartych umów w orzecznictwie sądów powszechnych,
przedstawienie wariantów rozstrzygnięć
•• analiza kwestii powinności przymusowego ustanowienia służebności przesyłu
w przypadku związania stron umową obligacyjną

10:30 SPOSÓB USTALENIA ZAKRESU OBSZAROWEGO OGRANICZENIA WŁASNOŚCI W DECYZJI
WYWŁASZCZENIOWEJ Z ART. 124 U.G.N.
JAKUB ARCZYŃSKI, ADWOKAT, M. KROTOSKI ADWOKACI I RADCY PRAWNI SP.K.
•• „niezbędny” zakres ograniczenia własności a potrzeby inwestora i wykonawcy
•• zgodność ograniczenia z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
w praktyce realizacji inwestycji
•• obszar ograniczenia a odszkodowanie i obowiązek przywrócenia stanu poprzedniego
•• spory o obszar ograniczenia prawa własności w orzecznictwie sądów administracyjnych
11:30

PRZERWA NA KAWĘ ORAZ NETWORKING

11:45 SPORY DOTYCZĄCE URZĄDZEŃ PRZESYŁOWYCH W PRAKTYCE SĄDÓW POWSZECHNYCH
MARTYNA WODYŃSKA, SĘDZIA SĄDU REJONOWEGO GDAŃSK- PÓŁNOC W GDAŃSKU
•• prawidłowa redakcja wniosku o ustanowienie służebności przesyłu
•• problem dostępności biegłych oraz kolejność ich powoływania w postępowaniu
•• możliwość korzystania z kopii dokumentów
•• zarzut zasiedzenia czy osobne postępowanie
•• rozkład kosztów postępowania o ustanowienie służebności przesyłu
•• zawezwanie do próby ugodowej
12:45 ZAGADNIENIA SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU DLA URZĄDZEŃ ISTNIEJĄCYCH I INWESTYCJI
W PRAKTYCE PRZEDSIĘBIORSTW WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH. STUDIUM
PRZYPADKÓW NA PRZYKŁADZIE DZIAŁALNOŚCI MPWIK SA W KRAKOWIE
SWITŁANA SZEWCZUK, KIEROWNIK DZIAŁU ZARZĄDZANIA MAJĄTKIEM, RADCA PRAWNY,
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SA
•• określenie definicji urządzeń przesyłowych wodociągowo-kanalizacyjnych przyłącza a sieci
•• problematyka pasów technologicznych (pasów ochronnych, pasów służebności) dla
urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych
•• regulacja stanu prawnego nieruchomości z istniejącymi urządzeniami wodociągowokanalizacyjnymi, zasiedzenie a tezy dowodowe na widoczność urządzeń wodociągowokanalizacyjnych
•• inwestycje w zakresie budowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnych a pozyskiwane tytuły
prawne, z uwzględnieniem możliwości ustanowienia służebności przesyłu na rzecz
inwestora - przedsiębiorcy nie prowadzącego działalność w zakresie dostarczania wody
i odprowadzania ścieków

14:00 LUNCH
14:45 OBRONA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W SPORACH
PRZED WSA I NSA – STUDIUM PRZYPADKU
MACIEJ KROTOSKI, ADWOKAT, PARTNER, M. KROTOSKI ADWOKACI I RADCY
PRAWNI SP.K.
•• procedura podważania planów zagospodarowania i skutki zaskarżenia planu
•• najczęściej stawiane zarzuty przez przeciwników inwestycji
•• kontrargumenty Inwestora i gminy w ramach obrony planów miejscowych
•• typowe uchybienia w procedurze planistycznej – jakie błędy stwarzają ryzyko
stwierdzenia nieważności mpzp
15:45 ZABEZPIECZENIE ROSZCZENIA O USTANOWIENIE SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU
MAREK DOMAŃSKI, RADCA PRAWNY, ELEKTROBUDOWA S.A.
•• przesłanki udzielenia zabezpieczenia roszczeniu niepieniężnemu
•• treść postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia roszczeniu o ustanowienie służebności
przesyłu
•• wykorzystanie zabezpieczenia roszczenia o ustanowienie służebności przesyłu w procesie
inwestycyjnym
•• przykłady z praktyki postanowień uwzględniających wnioski o udzielenie zabezpieczenia
roszczeniu o ustanowienie służebności przesyłu
16:45 ZAKOŃCZENIE PIERWSZEGO DNIA KONFERENCJI
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REJESTRACJA UCZESTNIKÓW, POWITALNA KAWA

Moderator: Piotr Zamroch, Radca Prawny, Sienkiewicz i Zamroch Radcowie Prawni sp.p.
09:00 PRZECIWDZIAŁANIE INWESTYCJI LINIOWEJ PRZEZ WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI
– STUDIUM PRZYPADKU
IWO FISZ, RADCA PRAWNY, SIENKIEWICZ I ZAMROCH RADCOWIE PRAWNI SP.P.
•• studium działań właściciela podejmowanych celem zablokowania inwestycji
•• analiza reakcji inwestora i wykonawcy
•• ocena podjętych przez strony działań i ich skuteczności
•• przedstawienie innych rozwiązań, które mogły zostać zastosowane w sprawie
10:00 PAS SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU A STREFA OCHRONNA URZĄDZEŃ
ELEKTROENERGETYCZNYCH I GAZOWYCH W ORZECZNICTWIE SĄDU NAJWYŻSZEGO
KRZYSZTOF SIKORSKI, RADCA PRAWNY, WKB WIERCIŃSKI, KWIECIŃSKI, BAEHR SP. K.
•• omówienie otoczenia prawnego w zakresie strefy ochronnej dla urządzeń
elektroenergetycznych i gazowych
•• wskazanie kluczowych implikacji wynikających z orzecznictwa sądowego na przestrzeni
ostatnich lat
11:00 PRZERWA NA KAWĘ ORAZ NETWORKING

11:15 MEDIACJA JAKO NARZĘDZIE POROZUMIENIA W INWESTYCJACH W SIECI PRZESYŁOWE
I DYSTRYBUCYJNE
ROBERT SADOWSKI, MEDIATOR
•• czym jest mediacja?
•• podstawowe zasady mediacji
•• obszary konfliktu w inwestycjach w sieci przesyłowe i dystrybucyjne
•• jak rozwiązywać konflikty – dlaczego mediacja a nie sąd?
•• kto zyskuje przy stosowaniu mediacji?
12:45 WYCINKA DRZEW I KRZEWÓW W PRAKTYCE OPERATORA SYSTEMU DYSTRYBUCYJNEGO
DARIUSZ BIGELMAJER, KIEROWNIK BIURA ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI, PGE
DYSTRYBUCJA SA
•• o czym należy pamiętać planując wycinkę drzew i krzewów?
•• pozyskanie zgód właścicieli na wykonanie prac planowych i awaryjnych
•• wycinka drzew i krzewów w oparciu o model wewnętrzny i zlecony
13:45 PRZERWA NA LUNCH
14:30 ROZPOCZĘCIE POSIADANIA SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU NA NIERUCHOMOŚCIACH
NALEŻĄCYCH DO SKARBU PAŃSTWA
MACIEJ BEDYŃSKI, RADCA PRAWNY, KANCELARIA RADCY PRAWNEGO MACIEJ BEDYŃSKI
•• istota dobrej i złej wiary posiadacza służebności przesyłu
•• prawo do korzystania przez przedsiębiorstwa państwowe z nieruchomości Skarbu
Państwa przed ich uwłaszczeniem
•• rozbieżności w orzecznictwie Sądu Najwyższego i sądów powszechnych
•• znaczenie dla praktyki orzeczniczej Uchwały Składu Siedmiu Sędziów SN wydanej
w sprawie III CZP 50/17
15:30 KOMUNIKACJA W TRUDNYCH SPOŁECZNIE INWESTYCJACH CZYLI JAK SKUTECZNIE
OGRANICZAĆ RYZYKO KONFLIKTÓW?
JACEK MICIŃSKI, SPECJALISTA DS. KONSULTACJI SPOŁECZNYCH, WŁAŚCICIEL
FORWARD PR
•• o niskim zaufaniu społecznym w Polsce i wnioskach jakie płyną dla inwestorów?
•• kiedy rozpocząć działania komunikacyjne i do kogo je kierować?
•• o najczęstszych błędach komunikacyjnych inwestorów i ich skutkach dla powodzenia
projektów
16:30 ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI, WRĘCZENIE CERTYFIKATÓW

PRELEGENCI

PIOTR ZAMROCH

Radca Prawny, Sienkiewicz i Zamroch Radcowie Prawni sp.p.
Radca Prawny specjalizujący się w problematyce urządzeń przesyłowych, w aspekcie
cywilnoprawnym i administracyjnym. Doradza operatorom sieci gazowych i ciepłowniczych
oraz wykonawcom sieci elektroenergetycznych. Autor standardu zawodowego
rzeczoznawców majątkowych dotyczącego określania wynagrodzenia za ustanowienie
służebności przesyłu oraz 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. Prowadzi bloga dotyczącego prawnych aspektów budowy i eksploatacji urządzeń przesyłowych:
www.przesył-energii.pl.

IWO FISZ

Radca Prawny, Sienkiewicz i Zamroch Radcowie Prawni sp.p.
Radca prawny specjalizujący się w prawie administracyjnym, były członek Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Toruniu. Doradza operatorom sieci gazowych i ciepłowniczych
oraz wykonawcom sieci elektroenergetycznych w zakresie dotyczącym prawa nieruchomości,
planowania przestrzennego i urządzeń przesyłowych. Prowadzi szkolenia dla urzędników
administracji samorządowej i dla przedsiębiorców przesyłowych. Autor publikacji z zakresu
prawa administracyjnego. Prowadzi bloga o administracyjnoprawnych aspektach budowy
i konserwacji urządzeń przesyłowych: www.inwestycjeprzesylowe.pl.

JAKUB ARCZYŃSKI

Adwokat, M. Krotoski Adwokaci i Radcy Prawni sp.k.
Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu. Od 2009 roku stale współpracuje z poznańską kancelarią M. Krotoski –
Adwokaci i Radcy Prawni. Członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu. Specjalizuje
się w obsłudze prawnej procesu budowlanego ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień
związanych z regulacją stanu prawnego nieruchomości, zagospodarowaniem przestrzennym,
prawem administracyjnym i prawem budowlanym. Współpracował przy realizacji szeregu
inwestycji budowlanych, w tym budowie czterotorowej linii elektroenergetycznej 2x400kV relacji Plewiska
– Kromolice oraz połączenia energetycznego Polska – Litwa. Przygotowywał i prowadził szkolenia z zakresu
stosowania ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych,
praktycznych zagadnień prawnych w procesie budowlanym oraz zmian w prawie budowlanym. Od początku
kariery zawodowej m.in. reprezentuje strony w sporach sądowych dotyczących ustanowienia służebności
przesyłu oraz procedurach administracyjnych i sądowych związanych z realizacją inwestycji liniowych. Na co
dzień zajmuje się również sporządzaniem opinii i analiz prawnych przepisów regulujących proces budowlany,
ich zmian oraz wpływu na realizację inwestycji. Autor publikacji i członek zespołu redakcyjnego portalu dla
inwestorów i wykonawców: www.InwestycjeLiniowe.pl.

MACIEJ BEDYŃSKI

Radca Prawny, Kancelaria Radcy Prawnego Maciej Bedyński
Radca Prawny zajmujący się w problematyką urządzeń przesyłowych. Od ponad 5 lat
doradza i reprezentuje przedsiębiorstwa elektroenergetyczne w postępowaniach cywilnych
i administracyjnych. Doświadczony praktyk - pełnomocnik procesowy w szczególności
w sprawach dotyczących zasiedzenia służebności.

PRELEGENCI

DARIUSZ BIGELMAJER

Kierownik Biura Zarządzania Nieruchomościami, PGE Dystrybucja SA
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Od 2010 r. zdobywa doświadczenie z zakresu pozyskiwania praw do gruntów na potrzeby
przedsiębiorstw sieciowych – najpierw w ramach pracy w dziale prawnym największego Operatora
Systemu Dystrybucyjnego w Polsce, następnie – w dedykowanej komórce organizacyjnej. Praca
codzienna to szeroko rozumiane zarządzanie nieruchomościami sieciowymi – w obszarze ich
pozyskiwania, jak również dokonywania bieżących rozliczeń związanych z ich wykorzystaniem.
Szczególnie interesuje się zagadnieniami dotyczącymi informacji publicznej oraz pozyskiwaniem zgód właścicieli
gruntów – zarówno na potrzeby eksploatacji urządzeń sieciowych – w tym wykonywaniem prac planowych
takich wycinka drzew i krzewów, jak i prowadzenia inwestycji czy działań związanych z usuwaniem awarii.

MAREK DOMAŃSKI

Radca Prawny, Elektrobudowa S.A.
Radca prawny z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Od kilku lat współpracuje
z wykonawcami stacji i linii elektroenergetycznych (aktualnie ELEKTROBUDOWA SA) oraz
reprezentuje inwestorów w postępowaniach administracyjnych, sądowoadministracyjnych
i sądowych związanych z szeroko rozumianym procesem inwestycyjnym linii i stacji
elektroenergetycznych.

MACIEJ KROTOSKI

Adwokat, Partner, M. 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 Polska-Litwa, a aktualnie zajmuje się również zagadnieniami związanymi z tzw. Specustawą
energetyczną. Redaktor naczelny portalu dla inwestorów i wykonawców: www.InwestycjeLiniowe.pl

JACEK MICIŃSKI

Specjalista ds. konsultacji społecznych, Właściciel FORWARD PR
Od przeszło trzynastu lat wspiera realizację trudnych społecznie projektów infrastrukturalnych.
Planował i prowadził procesy konsultacyjne dla linii elektroenergetycznych (110kV, 220kV i 400
kV) budowanych na obszarach największych polskich aglomeracji. W imieniu klientów uzgadnia
z mieszkańcami i lokalnymi władzami warunki realizacji przedsięwzięć. Posiada kompetencje
mediacyjne, występuje również w roli rzecznika prasowego. Przygotowuje przedstawicieli
zespołów terenowych odpowiedzialnych za kontakty z właścicielami nieruchomości.

PRELEGENCI
ROBERT SADOWSKI
Mediator

Absolwent Wydziału Administracji i Prawa na UMK w Toruniu. Od dwudziestu trzech lat
jest funkcjonariuszem celnym, a od dziewięciu trenerem wewnętrznym Służby Celnej.
Prowadzi szkolenia dla podoficerów, aspirantów, oficerów oraz kadry zarządzającej każdego
szczebla. Dodatkowo z powodzeniem prowadzi szkolenia zewnętrzne, zajęcia na studiach
podyplomowych oraz szkolenia dla radców prawnych z mediacji podstawowej i rodzinnej.
Prowadzi szkolenia z zakresu: komunikacji werbalnej i niewerbalnej, komunikacji asertywnej,
kontaktu z trudnym klientem, negocjacji, budowania zespołów, zarządzania konfliktem, mediacji, skutecznej
oceny pracowników, zarządzania wiekiem oraz zarządzania stresem. Uzyskal Certyfikat Dyplomowanego
Mediatora oraz certyfikat asesora wewnętrznego w sesjach AC/DC. Przeprowadził z sukcesem wiele mediacji
zarówno zlecanych przez sądy, jak i na zlecenie stron.

KRZYSZTOF SIKORSKI

Radca Prawny, WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr Sp. k.
Członek zespołu prawa energetycznego oraz German Desk. Współpracuje z zespołem
fuzji i przejęć, a także z zespołem prawa ubezpieczeniowego. Absolwent Wydziału Prawa
i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu
Humboldtów w Berlinie (LL.M. - Deutsches und Europäisches Recht und Rechtspraxis). W
ramach programu LLP Erasmus studiował na Uniwersytecie w Bayreuth. Doświadczenie
zawodowe zdobywał w jednej z największych niemieckich kancelarii prawnych
specjalizującej się w prawie energetycznym. Doradza klientom w obszarze prawa energetycznego, m.in. w
zakresie odnawialnych źródeł energii. Specjalizuje się w prawie umów handlowych, prawie korporacyjnym
oraz regulacjach związanych z procesem inwestycyjnym farm wiatrowych. Przeprowadza analizy prawne
due dilligence spółek w związku z planowanymi transakcjami fuzji i przejęć, ze szczególnym uwzględnieniem
projektów energetycznych.

SWITŁANA SZEWCZUK

Kierownik Działu Zarządzania Majątkiem, Radca Prawny, Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji SA
Kierownik Działu Zarządzania Majątkiem - Radca Prawny MPWiK S.A. w Krakowie. Od
2010 r. zajmuje się tematyką regulacji stanów prawnych nieruchomości w gruncie
których posadowione są urządzenia przesyłowe oraz pozyskiwania tytułów prawnych
do nieruchomości dla inwestycji przesyłowych. W pracy zawodowej m.in. uczestniczy
w negocjacjach z właścicielami nieruchomości, sporządza projekty umów, ugód
pozasądowych, prowadzi postępowania administracyjne w oparciu o ustawę o gospodarce nieruchomościami,
postępowania sądowe związane z ustanowieniem służebności przesyłu, gruntowej. Jest autorem rozdziału IV
Monografii pt. Służebność przesyłu w praktyce na przykładzie przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych
pod red. naukową Pana prof Bartosza Rakoczego. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie.

MARTYNA WODYŃSKA

Sędzia Sądu Rejonowego Gdańsk- Północ w Gdańsku
Sędzia Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku. Od 2005 r. orzeka w wydziale cywilnym
rozpoznającym sprawy w postępowaniu nieprocesowym, posiada bogate doświadczenie
m.in. w rozstrzyganiu spraw o ustanowienie i zasiedzenie służebności przesyłu oraz
podobnej służebności gruntowej.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (CZĘŚĆ 1)
CENA UDZIAŁU W WYDARZENIU:
1995 PLN netto (od 29 czerwca 2018 do 21 września 2018)
2495 PLN netto (od 21 września 2018 do 21 listopada 2018)
**KOD RABATOWY:
ZGŁASZAM SWÓJ UDZIAŁ W WYDARZENIU
ZGŁASZAM INNE OSOBY Z FIRMY DO UDZIAŁU W WYDARZENIU
1. OSOBA ZGŁASZAJĄCA NA WYDARZENIE
Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Departament:
E-mail:

Tel:

2. DANE NABYWCY, POTRZEBNE DO WYSTAWIENIA FAKTURY VAT:
Nazwa firmy:
Siedziba:
Adres:

NIP:

E-mail:

Tel:

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.
Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych partnerom biznesowym Bonnier
Business (Polska) w celu otrzymywania od nich informacji handlowych drogą elektroniczną.
Lista partnerów jest dostępna na stronie wydarzenia.
Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych partnerom biznesowym Bonnier
Business (Polska) dla celów marketingu bezpośredniego ich produktów i usług przy użyciu
telefonu. Lista partnerów jest dostępna na stronie wydarzenia.

konferencje.pb.pl,

 szkolenia@pb.pl

 Tel +48 22 333 97 77

 Faks +48 22 333 97 78

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
profilowania.
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

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (CZĘŚĆ 2)
3. DANE OSÓB ZGŁOSZONYCH NA WYDARZENIE
WAŻNE: Podaj e-maile i telefony osób, które będą uczestniczyć w konferencji. Zgłoszone przez Ciebie osoby otrzymają od nas e-mail z prośbą o
otwierdzenie 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.
Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Departament:
E-mail:

Tel:

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

Tel:

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

Tel:

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

Tel:

Oświadczam, że posiadam stosowne upoważnienie do zgłoszenia wszystkich wskazanych przeze mnie uczestników konferencji.
Jednocześnie oświadczam, że podane dane są prawdziwe.
* Pole obowiązkowe.
** Jeżeli posiadasz kod rabatowy uprawniający do zniżki, należy go wpisać w odpowiednim miejscu.
REGULAMIN:

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, przerwy kawowe, lunch. Wszelkie inne koszty niewskazane przez Organizatora (np. koszty przejazdu,
zakwaterowania) uczestnik Wydarzenia pokrywa we własnym zakresie.
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. Przesłanie do Organizatora faxem lub pocztą elektroniczną, wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego („Zgłoszenie”) jest
równoznaczne z zawarciem z Organizatorem przez podmiot wskazany w Zgłoszeniu jako podmiot zgłaszający umowy, której przedmiotem jest
świadczenie przez Organizatora usługi szkoleniowej. Na podstawie Zgłoszenia Organizator wystawia i przesyła na adres poczty elektronicznej
wskazany w Zgłoszeniu fakturę pro forma.
5. Biorąc pod uwagę fakt, że Zgłoszenie dokonywane może być przez osobę fizyczną 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.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (CZĘŚĆ 2)
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.
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 6 powyżej nie jest jednoznaczne z rezygnacją z
uczestnictwa w Wydarzeniu.
12. Organizator dopuszcza by zamiast zgłoszonej 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
prowadzącego 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 w innym Wydarzeniu.
15. 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.
16. 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. 15 powyżej.
17. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Organizator może utrwalać przebieg Wydarzenia - w celu informacyjnym - za pomocą urządzeń
rejestrujących dźwięk lub obraz. Organizator może zamieści utrwalone nagranie w wybranym przez siebie medium z uwzględnieniem obowiązujących
w tym zakresie przepisów prawa dotyczących ochrony dóbr osobistych, w tym danych osobowych.
18. Dokonanie jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi upoważnienia do wystawienia faktury VAT bez składania podpisu przez osobę
zgłaszającą lub podmiot w imieniu którego osoba zgłaszająca działa.
19. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Szczegółowe dane Organizatora: Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o., ul. Kijowska 1, 03-738
Warszawa, e-mail: rodo@bonnier.pl. Organizator posiada powołanego Inspektora Ochrony Danych, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta
22 lok. 23, 02-541 Warszawa, e-mail: iod@bonnier.pl. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. b), c) i f) Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), na potrzeby realizacji Wydarzenia.
20. Dane przetwarzane będą w celu wzięcia udziału w Wydarzeniu, dokonania niezbędnych rozliczeń, archiwizacji, rozpatrzenia reklamacji w
przypadku jej złożenia, bądź ewentualnego dochodzenia roszczeń, jak też marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług prowadzonego
w formie tradycyjnej, co nie wymaga zgody.
21. Za odrębnie wyrażonymi zgodami dane osobowe mogą być przetwarzane w celach z nich wynikających. Jeśli to będzie konieczne do wykonywania
usług, dane osobowe uczestników Wydarzenia będą mogły być przekazywane następującym grupom osób: 1) pracownikom lub współpracownikom
Organizatora na podstawie odrębnego upoważnienia, 2) podmiotom, którym Organizator zleci wykonywanie czynności przetwarzania danych,
3) innym odbiorcom np. kurierom, spółkom z grupy kapitałowej Organizatora, urzędom skarbowym. Dane osobowe uczestników Wydarzenia
przetwarzane będą do zakończenia Wydarzenia, w celach marketingowych - do momentu cofnięcia zgody, dla celów rozliczeniowych – zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie się odbywało przy wykorzystaniu adekwatnych, statystycznych procedur. Celem takiego
przetwarzania będzie wyłącznie optymalizacja kierowanej oferty produktów lub usług Organizatora. Uczestnik Wydarzenia posiada prawo dostępu
do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody (w przypadku jej wyrażenia) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania. Podanie danych w zakresie wskazanym w trakcie procedury rejestracji na Wydarzenie jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia
udziału w Wydarzeniu.
22. Organizator zastrzega, że w trakcie dokonywania Zgłoszenia osoba zgłaszająca może zostać poproszona o wyrażenie odrębnych zgód na
przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych własnych produktów lub usług Organizatora (w formie komunikacji elektronicznej
lub telefonicznej), jak również o wyrażenie zgody na udostępnienie danych osobowych zaufanym partnerom Organizatora, z którymi Organizator
współpracuje, w celach marketingowych dotyczących produktów lub usług tych partnerów (w formie komunikacji elektronicznej lub telefonicznej).
Powyższa zgoda obejmować będzie wyłącznie partnerów Organizatora współpracujących z Organizatorem w zakresie danego Wydarzenia, z którymi
Organizator do dnia rozpoczęcia Wydarzenia zawrze umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. Lista partnerów, których dotyczy
ewentualna zgoda na przetwarzanie danych osobowych zamieszczona jest i aktualizowana do dnia rozpoczęcia Wydarzenia na Stronie Wydarzenia.
Na żądanie osoby, która wyrazi zgodę, o której mowa powyżej, Organizator przekaże pisemną informację wskazującą zaufanych partnerów, których
dotyczy wyrażona zgoda.
23. W przypadku udzielenia zgody, osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do jej cofnięcia w każdym czasie. O wycofaniu udzielonej zgody
osoba której dane dotyczą informuje Organizatora przesyłając stosowną informację na adres poczty elektronicznej Organizatora: konferencje@pb.pl.
W przypadku gdy udzielona zgoda wycofywana jest po dacie zakończenia Wydarzenia, osoba której dane dotyczą wskazuje Wydarzenie przy okazji
którego zgoda (zgody) zostały udzielone. Powyższe umożliwi Organizatorowi podjęcie czynności zgodnie z zakresem żądania.
24. 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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