


Serdecznie zapraszamy na kolejną edycję seminarium „Kontrakty budowlane – relacje między 
inwestorem a wykonawcą w procesie realizacji inwestycji budowlanej”, która odbędzie się  
11-12 grudnia 2018 r., w Warszawie.

Kontrakt budowlany to kluczowy element procesu realizacji inwestycji budowlanej. Każda umowa 
zawierana jest na bazie odrębnych postanowień umownych i niesie ze sobą wiele ryzyk.
Podczas warsztatów zaproszeni eksperci rozwieją wszelkie wątpliwości z tego zakresu.

Kontakt:   Tel 22 333 9777    Fax 22 333 97 78    E-mail: szkolenia@pb.pl

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. 

DZIĘKI UDZIAŁOWI W SEMINARIUM, POZNAJĄ PAŃSTWO ODPOWIEDZI NA PONIŻSZE PYTANIA:

 • jak należy prawidłowo zawierać umowy w procesie budowlanym
 • jaka jest odpowiedzialność solidarna za zapłatę wynagrodzenia
 • jakie są praktyczne problemy związane z prawem użytkowania wieczystego w danych 

typach inwestycji (np. mieszkaniowych, przesyłowych)
 • jak nabyć prawa autorskie w procesach inwestycyjno - budowlanych
 • jakie są uprawnienia wynikające z rękojmi i gwarancji oraz okresy odpowiedzialności
 • jakie są nowe regulacje dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa w Polsce i Unii Europejskiej
 • jaka jest odpowiedzialność inwestora i wykonawcy w ramach umów budowlanych
 • kiedy może nastąpić i jakie są skutki przedwczesnego rozwiązania umowy
 • jakie są istotne kwestie podatkowe dotyczące inwestorów i wykonawców
 • jak zwiększyć szansę wierzycieli na odzyskanie swoich wierzytelności i jak zabezpieczyć 

wykonanie umowy

KTO POWINIEN WZIĄĆ UDZIAŁ W SEMINARIUM:

Seminarium kierujemy do pracowników firm występujących w procesie budowlanym 
zarówno po stronie wykonawcy jak i inwestora, firm finansujących roboty budowlane m. in. 
pracowników i kierowników działów: nieruchomości, prawnych, inwestycji, umów  
i planowania oraz podmiotów prowadzących działalność w obszarze kontraktów budowlanych.

Aldona Mlonek
Project Manager

OPIEKUN MERYTORYCZNY:



PROGRAM | 11 GRUDNIA 2018
08:30   Rejestracja, poranna kawa
09:00   Odpowiedzialność solidarna za zapłatę wynagrodzenia - nowe regulacje

dr Jan M. Góralski – Partner, Góralski & Goss Legal

10:00   Przedawnienie roszczeń – najnowsze przepisy
dr Rafał Morek – Adwokat, Partner, K&L Gates LLP

 • Nowe zasady dotyczące przedawnienia roszczeń wprowadzone ustawą z 13.04.2018 r.
 • Terminy na zgłaszanie i dochodzenie roszczeń z umów o roboty budowlane
 • Wpływ nowych przepisów na kontrakty w toku
 • Aktualne orzecznictwo dotyczące przedawnienia i prekluzji na tle subkl. 20.1 Warunków 

Kontraktowych FIDIC

11:00   Przerwa kawowa

11:15   Rękojmia i gwarancja, odpowiedzialność za wady obiektu/robót
Małgorzata Zamorska - Radca prawny, Partner, bnt Neupert Zamorska & Partnerzy sp.j

 • Rękojmia za wady i gwarancja jakości - dwie zupełnie niezależne podstawy dochodzenia roszczeń  
z tytułu wad

 • Uprawnienia wynikające z rękojmi i gwarancji oraz okresy odpowiedzialności
 • Możliwości modyfikowania ustawowych warunków rękojmi i gwarancji – wyłączenie rękojmi 

lub zmiana jej treści, zakres gwarancji, uzależnienie gwarancji od obowiązków np. oznaczonego 
serwisowania urządzeń

 • Rękojmia i gwarancja a możliwość żądania odszkodowania na zasadach ogólnych

12:15    Podatki w robotach budowlanych
 Grzegorz Patek - Doradca podatkowy, Radca prawny, KONDRAT i Partnerzy

 • Roboty budowlane wymienione w zał. nr 14 do ustawy - konieczność odwołania się do PKWiU
 • Podwykonawca - kto to?
 • Odwrotne obciążenie w budownictwie - najnowsze orzecznictwo
 • Konsekwencje wadliwie zafakturowanych robót budowlanych

13:15    Lunch

14:15    Polska branża budowlana a zatrudnianie pracowników ze Wschodu
  Jakub Woliński - Radca prawny, Associate,bnt Neupert Zamorska & Partnerzy Sp.J.

 • Nowe zasady zatrudniania cudzoziemców
 • Formalności oraz procedury
 • Zatrudnianie cudzoziemców a branża budowlana – sytuacja obecna i trendy

15:15   Kontrakty budowlane w ramach PZP
Łukasz Sadłowski - Radca prawny, PGE Energia Odnawialna S.A., Członek Polskiego Stowarzyszenia 
Zamówień Publicznych
Emilia Młodzikowska - Dyrektor Projektów, Dyrektor Realizacyjny, Członek Stowarzyszenia 
Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców SIDIR

 • Źródła regulacji prawnych z omówieniem kluczowych przepisów PZP oraz KC
 • Najczęściej popełniane błędy w zakresie sporządzania, realizacji i rozliczania umów o roboty 

budowlane
 • Sposoby kształtowania oraz zmiana warunków umów zawartych w trybie PZP
 • Jakie mogą być konsekwencje niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o roboty 

budowlane?
 • W jaki sposób rozwiązuje się spory i dochodzi roszczeń z umowy o roboty budowlane?
 • Jaką odpowiedzialność ponoszą funkcjonariusze publicznie (reprezentujący inwestora) za błędy 

w procesie zawierania i realizacji umowy o roboty budowlane?

16:15    Zakończenie pierwszego dnia seminarium



PROGRAM | 12 GRUDNIA 2018
08:30   Rejestracja, poranna kawa
09:00   Sposoby zabezpieczenia roszczeń z rękojmi i gwarancji budowlanych

Marcin Świerżewski – Counsel, Radca Prawny, kieruje zespołem nieruchomości  
w polskim biurze Bird & Bird
Michał Prochwicz – Adwokat, Senior Associate, członek zespołu nieruchomości  
w polskim biurze Bird & Bird

 • Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa
 • Zatrzymanie części wynagrodzenia wykonawcy
 • Inne spotykane rodzaje zabezpieczeń (np. poręczenie, abstrakcyjna gwarancja umowna)

10:00   Prawo autorskie w procesach inwestycyjno - budowlanych
 Rafał Klimek – Partner, Radca prawny, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp.j.
 Emilia Chmielewska – Adwokat, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp.j.

 • Utwory i „nie-utwory” w procesie inwestycyjno – budowlanym
 • Podstawy prawne uzyskania uprawnień do korzystania z utworu architektonicznego lub 

architektoniczno – urbanistycznego
 • Specyfika praw do utworu architektonicznego i architektoniczno – urbanistycznego
 • Zabezpieczenie kluczowych interesów inwestora w umowie
 • Konsekwencje przyjęcia utworu i rękojmia w prawie autorskim
 • Osobiste prawa autorskie projektanta (w szczególności prawo do integralności utworu i prawo do 

sprawowania nadzoru autorskiego) a prawa inwestora wynikające z prawa budowlanego oraz prawa 
własności

11:00   Przerwa kawowa
11:15   Negocjacje umów

dr Dominik Sypniewski – Head of Real Estate&Construction, Góralski & Goss Legal
 • Przed zawarciem umowy o roboty budowlane
 • Specyficzne modele kontraktów budowlanych
 • Warunki biznesowe a warunki prawne
 • Współpraca na linii inżynier – prawnik

12:15   Praktyczne aspekty prowadzenia sporów budowlanych na tle wybranych doświadczeń
Bartłomiej Niewczas – Counsel, Radca prawny, kieruje praktyką rozwiązywania  
sporów polskim biurze Bird & Bird
Krzysztof Korwin-Kossakowski – Adwokat, Associate w zespole rozwiązywania  
sporów w polskim biurze Bird & Bird

 • W którym momencie procesu budowlanego powinniśmy zacząć przygotowania do sporu sądowego ?
 • W jaki sposób przygotować dokumentację sporu dla sądu?
 • Na co zwracać uwagę przygotowując materiały do postępowania sądowego?
 • Jak nie popaść w rutynę przy powtarzających się sprawach?

13:15   Lunch
14:15   Tajemnica przedsiębiorstwa w kontraktach budowlanych – uwagi na tle dyrektywy w sprawie 
             ochrony tajemnic przedsiębiorstwa i przepisów implementujących ją do polskiego prawa

Piotr Zawadzki – Senior Associate, Adwokat, Rzecznik patentowy w zespole prawa własności 
intelektualnej i ochrony danych osobowych, Bird & Bird

 • Nowe regulacje dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa w Polsce i Unii Europejskiej
 • Informacje chronione jako tajemnica przedsiębiorstwa w kontraktach budowlanych
 • Postanowienia kontraktów pomagające chronić tajemnice przed ich nieuprawnionym ujawnieniem 

lub wykorzystaniem przez kontrahenta
15:15   Problemy związane z użytkowaniem wieczystym przy inwestycjach budowlanych

Edyta Deszczka – Associate w zespole nieruchomości w polskim biurze Bird & Bird
Łukasz Sadłowski – Radca prawny, PGE Energia Odnawialna S.A., Członek Polskiego 
Stowarzyszenia Zamówień Publicznych

 • Regulacje prawne dotyczące prawa użytkowania wieczystego oraz zasady jego ustanawiania, 
wygaśnięcia oraz zbywania

 • Praktyczne problemy związane z prawem użytkowania wieczystego w danych typach inwestycji (np. 
mieszkaniowych, przesyłowych)

 • Główne problemy związane z roszczeniami na gruncie prawa użytkowania wieczystego w świetle 
orzecznictwa

 • Nowe propozycje legislacyjne dotyczące prawa użytkowania wieczystego i ich wpływ na proces 
inwestycyjno-budowlany

16:15    Zakończenie seminarium i wręczenie certyfikatów



PRELEGENCI

EMILIA CHMIELEWSKA
Adwokat, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy
Zajmuje się prawem autorskim, prawem własności przemysłowej, prawem cywilnym i prawem 
farmaceutycznym. Posiada doświadczenie w prowadzeniu sporów o naruszenie zarówno osobistych jak i 
majątkowych praw autorskich, w tym w szczególności w obszarze architektury (prawa autorskie w procesie 

inwestycyjno – budowlanym) oraz twórczości filmowej, negocjowania umów i ugód w tych obszarach oraz 
doradztwie na każdym etapie planowania i realizacji tego rodzaju inwestycji. Laureatka nagrody Ministra 

Gospodarki w konkursie na najlepszą rozprawę habilitacyjną i doktorską oraz pracę magisterską lub studencką 
na temat własności intelektualnej, zorganizowanego przez Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej pt. Nadużycie prawa 
do znaku towarowego poprzez używanie w funkcji wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego. Uczestniczyła w licznych 
konferencjach i warsztatach szkoleniowych z zakresu prawa własności intelektualnej i prawa cywilnego.

EDYTA DESZCZKA
Associate w zespole nieruchomości w polskim biurze Bird & Bird
Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie nieruchomości, w tym w prawie budowlanym. Wspiera klientów w 
realizacji projektów nieruchomościowych na wszystkich etapach, obejmujących przygotowanie, realizację 
inwestycji oraz jej finansowanie, jak również sprzedaż, nabywanie oraz wynajem nieruchomości. Jej 

oświadczenie obejmuje pomoc przy transakcjach asset deal oraz share deal oraz bieżącą obsługę prawną 
deweloperów, banków oraz innych inwestorów, w tym przygotowywanie projektów umów, opinii prawnych 

oraz pism procesowych, jak również reprezentację klientów w postępowaniach administracyjnych oraz 
sądowoadministracyjnych. Prowadzi badania prawne spółek oraz nieruchomości obejmujące analizę tytułu prawnego do 
nieruchomości, poprawność procesu budowlanego, ograniczenia wynikające z ochrony środowiska, ochrony konserwatorskiej 
oraz planowania przestrzennego. Analizuje oraz przygotowuje projekty umów najmu, umów o roboty budowlane, umów 
o zastępstwo inwestycyjne, jak również umów z architektami. Brała udział w projektach związanych z nieruchomościami 
komercyjnymi, takimi jak centra handlowe, centra logistyczne, budynki biurowe, kompleksy magazynowo-produkcyjne, 
hotele, jak również przy inwestycjach mieszkaniowych, farmach wiatrowych oraz elektrowniach. Przed dołączeniem do Bird 
& Bird zdobywała doświadczenie zawodowe w renomowanych kancelariach prawnych, polskich i zagranicznych.

JAN GÓRALSKI
Partner, Góralski & Goss Legal
Doradza międzynarodowym podmiotom gospodarczym w zakresie prawa ubezpieczeniowego, 
handlowego oraz nieruchomościowego. Posiada bogatą wiedzę oraz wieloletnie, praktyczne 
doświadczenie w bieżącym doradztwie dla największych towarzystw ubezpieczeniowych oraz agencji 

pośrednictwa ubezpieczeniowego. Specjalizuje się w zagadnieniach prawnych związanych z szeroko 
pojętym świadczeniem usług ubezpieczeniowych na terenie Polski, w szczególności w tematyce gwarancji 

ubezpieczeniowych, tworzenia i dystrybucji produktów ubezpieczeniowych oraz rozliczeń prowizyjnych 
z tytułu zawierania polis ubezpieczeniowych, w tym dochodzenia roszczeń z tytułu wyłudzeń składek ubezpieczeniowych. 
W Kancelarii Jan Góralski odpowiada także za realizację projektów transakcyjnych, dotyczących m.in. nabycia i sprzedaży 
gruntów pod inwestycje komercyjne oraz budynków biurowych, nadzoruje również doradztwo prawne w zakresie procesów 
komercjalizacji istniejących oraz nowo powstałych obiektów handlowych i biurowych w Polsce. Doktor nauk prawnych. 
Wieloletni pracownik dydaktycznonaukowy Politechniki Warszawskiej. Autor licznych publikacji z zakresu prawa budowlanego 
i administracyjnego. Absolwent prawa na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Adwokat wpisany na 
listę Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Pracuje w języku polskim, angielskim i niemieckim.

RAFAŁ KLIMEK
Partner, Radca Prawny, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy
Specjalizuje się w prawie cywilnym, administracyjnym i autorskim ze szczególnym uwzględnieniem 
problematyki związanej z obsługą prawną procesu inwestycyjnego i obrotem nieruchomościami. Posiada 
wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed organami administracji, sądami powszechnymi 

i sądami polubownymi, w szczególności reprezentuje inwestorów w sprawach legalności aktów 
planistycznych, w sporach powstałych przy realizacji inwestycji oraz w sprawach związanych z naruszeniem 

praw autorskich w procesie inwestycyjnym. Doradza przy nabywaniu nieruchomości, uzyskiwaniu decyzji 
poprzedzających przystąpienie do realizacji inwestycji oraz przy tworzeniu struktur korporacyjnych służących optymalizacji 
zamierzeń inwestycyjnych. W kancelarii kieruje zespołem nieruchomości, inwestycje budowlane i reprywatyzacja oraz 
uczestniczy w pracach zespołu ds. rozwiązywania sporów oraz zespołu prawa gospodarczego i doradztwa korporacyjnego. 
Uczestniczy jako ekspert w pracach parlamentarnych zespołu ds. uregulowania stosunków własnościowych, prowadzi 
szkolenia z zakresu audytu prawnego nieruchomości oraz praw autorskich do dokumentacji projektowej, uczestniczył jako 
prelegent w debacie telewizyjnej dotyczącej projektu ustawy reprywatyzacyjnej. Autor publikacji Dyskusyjne problemy 
przedawnienia roszczeń w Kwartalniku Prawa Prywatnego oraz współautor artykułu Instytucja gospodarczej niemożliwości 
świadczenia w zobowiązaniach umownych w systemie common law oraz prawie niemieckim – szkic prawnoporównawczy 
w czasopiśmie Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego Europejskiego i Porównawczego. Absolwent Wydziału 
Prawa i Administracji UJ oraz studiów doktoranckich w Katedrze Prawa Cywilnego UJ. Ukończył również studia podyplomowe 
KSB Zarządzanie Projektami na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.



PRELEGENCI

 
KRZYSZTOF KORWIN-KOSSAKOWSKI

Adwokat, Associate w zespole rozwiązywania sporów w polskim biurze Bird & Bird
Specjalizuje się w dziedzinie rozwiązywania sporów. Od 2010 roku doradza Klientom w zakresie rozwiązywania 
sporów w postępowaniach przed sądami powszechnymi oraz w postępowaniach arbitrażowych, w tym 
również w międzynarodowym arbitrażu inwestycyjnym. Krzysztof ma doświadczenie w rozwiązywaniu 
sporów nieruchomościowych dla firm deweloperskich o zasięgu ogólnokrajowym oraz w postępowaniach 

o restytucje wywłaszczonych nieruchomości. Doradzał przy rozwiązywaniu szeregu sporów budowlanych, 
w tym również dla przedsiębiorstw z sektora elektronicznego i spożywczego. Brał udział w rozwiązywaniu 

sporów z zakresu własności intelektualnej, m.in. prowadzonych dla wiodącego producenta terminali transakcyjnych oraz 
sporów dotyczących zobowiązań europejskiego producenta systemów informatycznych. Krzysztof doradza również klientom 
w zakresie prawa kontraktowego.

EMILIA MŁODZIKOWSKA
Dyrektor Projektów, Dyrektor Realizacyjny, Członek Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i 
Rzeczoznawców SIDIR
Jest oświadczonym praktykiem w zarządzaniu inwestycjami budowlanymi, specjalistą w dziedzinie 

postępowań o zamówienia publiczne, realizacji umów o roboty budowlane, w tym na Warunkach 
Kontraktowych FIDIC . Magister inżynier budownictwa , Dyrektor Projektów, Dyrektor Realizacyjny, Członek 

Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców SIDIR. Zarządza inwestycjami budowlanymi od 2008 
roku. Od ponad 10 lat działająca na stanowiskach zarządczych zajmuje się przygotowywaniem procesów inwestycyjnych, 
pozyskiwaniem zamówień publicznych, doradztwem i reprezentacją podczas postępowań przed KIO , nadzorowaniem 
prawidłowej realizacji inwestycji budowlanej biegle przy tym wykorzystując znajomość przepisów prawa zamówień publicznych 
, prawa budowlanego , cywilnego  oraz przepisów branżowych. Specjalistka w zakresie postępowań przetargowych oraz 
planowania i realizacji przedsięwzięć budowlanych w tym inwestycji opartych na Warunkach Kontraktowych FIDIC. Swym 
doświadczeniem wspiera wykonawców w procesach pozyskiwania , planowania i realizacji inwestycji budowlanych w sektorze 
infrastrukturalnym i środowiskowym, w sektorze energetycznym, gazowniczym i przemysłowym posiadając stosowne w tym 
zakresie uprawnienia budowlane. Specjalizuje się w tworzeniu i negocjowaniu warunków kontraktowych w tym umów o roboty 
dodatkowe, zamienne,    tworzeniu strategii mającej zapewnić maksymalną wydajność i efektywność procesów. Z zawodowym 
wyczuciem nadzoruje prawidłowe  wykonawstwo kontraktów, prowadząc je poprzez tryby wprowadzania zmian, zgłaszania 
roszczeń, rozstrzygania sporów. Czuwa nad prawidłowymi działaniami od przygotowywania procesu inwestycyjnego poprzez 
jego skuteczną realizację i rozliczenie, weryfikując zgodność z założonym planem i budżetem. Ukończenie Wydziału Budownictwa 
Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy pozwala na posługiwanie się od 2004 
roku tytułem inżyniera ale to przede wszystkim doświadczenie zawodowe związane z zarządzaniem kontraktami uzupełniane 
m.in. o wiedzę z podyplomowych studiów Zarządzania Projektami pozwala na wykraczanie poza działalność inżynierską. 
Są to doświadczenia Inżyniera Managera związane z bezpośrednią realizacją inwestycji budowlanych, to doświadczenia w 
zarządzaniu wieloma pionami organizacji i przedsiębiorstw, to przede wszystkim doświadczenia w zarządzaniu zasobami 
ludzkimi, wiedzą techniczną, jakością, relacjami z klientami oraz sprawną oceną i zarządzaniem ryzykiem.

RAFAŁ MOREK
Adwokat, Partner, K&L Gates LLP
Dr Rafał Morek, adwokat, jest partnerem w warszawskim biurze biurze K&L Gates oraz członkiem 
globalnej praktyki sporów budowlanych oraz arbitrażu międzynarodowego kancelarii. Jego praktyka 
koncentruje się na doradztwie w zakresie międzynarodowych i krajowych projektów infrastrukturalnych 

i sporów. Reprezentował wykonawców, zamawiających, projektantów oraz konsultantów w wielu różnych 
projektach. Ma bogate doświadczenie w negocjowaniu umów oraz doradzaniu w zakresie ich wykonywania 

lub rozliczania. Obecnie jest członkiem Grupy Zadaniowej FIDIC nr 15, która opracowuje „Złote Zasady FIDIC” 
dla potrzeb Warunków Kontraktowych FIDIC. Jako arbiter lub pełnomocnik reprezentujący klientów w arbitrażach, brał udział 
w ponad 60 postępowaniach prowadzonych zgodnie z zasadami ICC, ICSID, UNCITRAL, CAS w Lozannie, PCC, Lewiatan i 
innymi. Rafał Morek jest certyfikowanym mediatorem oraz trenerem mediacji, często występuje w roli negocjatora lub członka 
DAB. Jest nominowany w rankingach Best Lawyers (Arbitraż i Mediacja), Chambers Global i Chambers Europe (Rozwiązywanie 
Sporów, Most in Demand Arbitrators oraz w Real Estate & Construction), Legal 500, oraz Who’s Who Legal (Arbitraż: Prawnicy i 
Przyszli Liderzy). Dr Morek równolegle pracownikiem naukowym Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego 
oraz autorem wielu publikacji dotyczących rozstrzygania sporów, prawa prywatnego i porównawczego.



PRELEGENCI

BARTŁOMIEJ NIEWCZAS
Counsel, Radca prawny, kieruje praktyką rozwiązywania sporów polskim biurze Bird & Bird
Jest uznanym autorytetem w dziedzinie rozwiązywania sporów oraz arbitrażu. Wielokrotnie wspierał 
największe na rynku korporacje m.in. z branży budowlanej, motoryzacyjnej, energetycznej, chemicznej 
czy spożywczej. Doradza przedsiębiorstwom w zakresie kreowania polityki i strategii prowadzenia 
sporów, reprezentuje Klientów w licznych postępowaniach sądowych i arbitrażowych. Zajmuje się również 
negocjowaniem kontraktów (w tym infrastrukturalnych i budowlanych). Doświadczenie procesowe 

Bartłomieja Niewczasa obejmuje występowanie w kilkuset postępowaniach: przed Sądem Najwyższym i 
sądami powszechnymi, przed sądami administracyjnymi, w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym, w postępowaniach 
arbitrażowych według reguł Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej, a także arbitrażu ad hoc według reguł 
słuszności, w międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych wg reguł ICC i UNCITRAL, w postępowaniach z zakresu 
upadłości transgranicznej. Reprezentował przedsiębiorców oraz Skarb Państwa (jako pełnomocnik) w szeregu postępowaniach 
arbitrażowych. Funkcję szefa praktyki rozwiązywania sporów w warszawskim biurze Bird & Bird pełni od 2012 roku. Wcześniej 
koordynował pracę zespołu ds. postępowań spornych w SKANSKA S.A. W 2014 roku został wyróżniony przez brytyjski 
przewodnik „Guide to the World’s Leading Lawyers – Construction and Real Estate”, w kategorii „Budownictwo”, plasując się w 
wąskim gronie 8 czołowych polskich specjalistów w tym obszarze.

GRZEGORZ PATEK
Doradca podatkowy, Radca prawny, KONDRAT i Partnerzy
Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w administracji skarbowej, gdzie prowadził i nadzorował 
postępowania podatkowe i karno-skarbowe. Specjalizuje się w podatku od towarów i usług oraz podatku 
dochodowym od osób prawnych.

MICHAŁ PROCHWICZ
Adwokat, Senior Associate, członek zespołu nieruchomości w polskim biurze Bird & Bird
Doradza od ponad dziesięciu lat klientom polskim i zagranicznym w zakresie prawa i transakcji 
nieruchomościowych, w szczególności w zakresie przeprowadzania procesów badania due 
diligence nieruchomości, doradztwa transakcyjnego podczas procesów nabywania oraz zbywania 

nieruchomości, komercjalizacji obiektów biurowych i handlowo-usługowych, negocjowania umów 
najmu, doradztwa w trakcie procesów budowlanych. Realizował transakcje, których przedmiotem były 

obiekty logistyczne i produkcyjno-magazynowe, centra handlowe, biurowce, grunty przeznaczone pod 
zabudowę mieszkaniową a także hotele. Doradzał zarówno przy transakcjach typu „asset deal”, „share deal”, jak również 
przy transakcjach polegających na sprzedaży przedsiębiorstw. Przygotowywał i negocjował umowy najmu i dzierżawy dla 
obiektów nowopowstających jak i umowy dla powierzchni w istniejących obiektach. Brał udział w transakcjach typu sale 
and lease back. W latach 2012 – 2017 pracował w jednej z największych w Polsce, międzynarodowej kancelarii prawniczej 
w zespole obsługującym klientów niemieckojęzycznych. Poza licznymi transakcjami nieruchomościowymi doradzał w 
bieżących sprawach korporacyjnych, prowadził sprawy sądowe i egzekucyjne, negocjował dokumenty zabezpieczeń, 
przygotowywał reorganizacje strukturalne klientów oraz ich kontrahentów. W latach 2005 – 2012 pracował w prestiżowej 
międzynarodowej kancelarii prawniczej w Polsce specjalizującej się oraz transakcjach M&A oraz w polskiej kancelarii butikowej 
specjalizującej się w transakcjach M&A. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. 

ŁUKASZ SADŁOWSKI
Radca prawny, PGE Energia Odnawialna S.A., Członek Polskiego Stowarzyszenia Zamówień 
Publicznych
Radca prawny, członek Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych. Doradza przedsiębiorcom od 
2007 roku. Posiada szerokie doświadczenie w praktycznym stosowaniu prawa zamówień publicznych, 

prawa budowlanego, prawa energetycznego oraz prawa cywilnego. Specjalizuje się w doradztwie na rzecz 
podmiotów realizujących publiczne inwestycje liniowe oraz inwestycje budowlane. Sporządzał i negocjował 

umowy i inne porozumienia handlowe, w tym złożone i wysoce specjalistyczne kontrakty w branży budowlanej, 
prowadził obsługę prawną realizacji inwestycji budowy dróg ekspresowych, linii kolejowych, odnawialnych źródeł energii oraz 
gazociągów przesyłowych wysokiego ciśnienia (m.in. w zakresie składania roszczeń wykonawcy, negocjacji robót dodatkowych 
lub zamiennych, koordynacji przygotowywania dokumentacji budowy). Posiada także szerokie doświadczenie w zakresie 
przygotowania inwestycji budowlanych, oceny prawnego stanu nieruchomości oraz w zakresie prowadzenia sporów sądowych. 
Dotychczas świadczył obsługę prawną dla wykonawców, jako prawnik in-house, w firmach z branży kolejowej, drogowej, 
energetycznej oraz budowlanej. Od wielu lat wspiera wykonawców na każdym etapie postępowania przetargowego, w tym 
doradza przy przygotowaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wzorów umów (m.in. opartych o standardy 
FIDIC). Weryfikuje oferty składane przez wykonawców w postępowaniu oraz doradza klientom w trakcie realizacji kontraktów 
o zamówienie publiczne. Reprezentuje klientów w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Absolwent Wydziału 
Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz podyplomowych studiów Prawa 
zamówień publicznych na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2014 roku jest wpisany na listę radców prawnych prowadzoną 
przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Kielcach.



PRELEGENCI

DOMINIK SYPNIEWSKI
Head of Real Estate&Construction, Góralski & Goss Legal
Dominik Sypniewski, specjalizuje się w zagadnieniach prawnoregulacyjnych i transakcyjnych związanych 
z projektami inwestycyjnymi i sektorem nieruchomości. Doświadczenie zawodowe zdobywał obsługując 
podmioty prowadzące działalności deweloperską i inwestycyjną. Uczestniczył w zespołach przygotowujących 
raporty due dilligence poprzedzające nabycie nieruchomości oraz opracowujących umowy związane z 

finansowaniem inwestycji. Dominik Sypniewski obsługiwał również różne postępowania administracyjne 
związane z procesem planowania i realizacji inwestycji, uczestniczył w opracowaniu i negocjowaniu umów 

o prace projektowe, roboty budowlane i nadzór inwestorski. Prowadził procesy komercjalizacji powierzchni 
biurowej, a także doradzał klientom przez sprzedaży inwestycji w toku lub ukończonych. Jest autorem licznych publikacji 
dotyczących prawa budowlanego i prawa administracyjnego, monografii oraz rozdziałów w książkach wydawanych w 
renomowanych wydawnictwach, a także artykułów w czasopismach naukowych i branżowych. Dominik Sypniewski jest 
absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, przez dwa lata prowadził badania w Centrum Prawa Uniwersytetu Georgetown, 
pracuje adiunktem na Politechnice Warszawskiej, gościnnie wykładał również w Korei Południowej, Estonii, Turcji i Portugalii.

MARCIN ŚWIERŻEWSKI
Counsel, Radca Prawny, kieruje zespołem nieruchomości w polskim biurze Bird & Bird
Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze transakcji nabycia lub zbycia projektów nieruchomościowych, 
począwszy od opracowania struktury transakcji, przez przeprowadzenie badania prawnego projektu, 
przygotowanie pełnej dokumentacji transakcyjnej, udział w negocjacjach, wsparcie w uzyskaniu finansowania 

aż po przeprowadzenie zamknięcia transakcji oraz wykonanie czynności post-transakcyjnych. Pracował 
przy transakcjach dotyczących centrów handlowych, obiektów biurowych, budynków mieszkaniowych oraz 

centrów logistycznych. Posiada bogate praktyczne doświadczenie z zakresu realizacji procesu budowlanego 
obiektów różnego typu. Wielokrotnie doradzał klientom przy negocjowaniu umów najmu dotyczących powierzchni biurowych 
oraz powierzchni w centrach handlowych i usługowych. Brał udział w transakcjach typu sale and lease back dotyczących 
nieruchomości a także w transakcjach leasingowych. Zajmował się roszczeniami reprywatyzacyjnymi, zagadnieniami 
związanymi z drogami publicznymi, problemami wynikającymi z prawa wodnego oraz ochrony zabytków. Ponadto posiada 
doświadczenie w zakresie transakcji finansowania projektów nieruchomościowych. W latach 2009–2017 pracował w jednej z 
największych w Polsce iędzynarodowych kancelarii prawniczych w zespole obsługującym klientów niemieckojęzycznych. Poza 
licznymi transakcjami nieruchomościowymi doradzał w bieżących sprawach korporacyjnych oraz zapewniał bieżącą obsługę 
grupy spółek w zakresie realizacji projektów inwestycyjnych w sektorze nieruchomości. W latach 2006–2009 współpracował 
z dwoma renomowanymi kancelariami prawnymi obsługującymi klientów niemieckojęzycznych w sprawach dotyczących 
nieruchomości i finansowania transakcji.

JAKUB WOLIŃSKI
Radca prawny, Associate,bnt Neupert Zamorska & Partnerzy Sp.J.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium 
Rzeczoznawstwa Majątkowego WPiA UW; radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w 
Warszawie; associate w kancelarii bnt Neupert Zamorska & Partnerzy. Specjalizuje się w korporacyjnej 

obsłudze spółek z branży budowlanej, a także reprezentacji uczestników procesu inwestycyjnego 
(inwestorów, generalnych wykonawców oraz podwykonawców) w postępowaniach sądowych.

MAŁOGORZATA  ZAMORSKA
Radca Prawny, Wspólnik, bnt Neupert Zamorska & Partnerzy
Radca prawny od 2001 r., od 2005 r. wspólnik w kancelarii bnt Neupert Zamorska & Partnerzy w Warszawie, 
absolwentka UJ w Krakowie. Specjalizuje się w doradztwie w prawie budowlanym, prawie nieruchomości, 
w tym rozliczaniu kontraktów na roboty budowlane i dostawy towarów. Konstruuje i negocjuje umowy 

oraz reprezentuje przedsiębiorców w postępowaniach sądowych i arbitrażowych (dochodzenie należności, 
odszkodowań, kar umownych, roszczeń z tytułu wad towarów itd.) i rozliczenia projektów inwestycyjnych.

PIOTR ZAWADZKI
Adwokat, Rzecznik patentowy, Senior Associate w zespole prawa własności intelektualnej  
i ochrony danych osobowych w polskim biurze Bird & Bird
Doradza klientom w sprawach z zakresu własności intelektualnej, współpracując z najlepszymi 
międzynarodowymi kancelariami, w tym jako szef zespołów odpowiedzialnych za obszar IP i IT. W swej 

praktyce wspiera klientów z innowacyjnych sektorów gospodarki, takich jak przemysł farmaceutyczny, 
media, reklama, IT oraz elektronika, a także firmy z sektora bankowo-finansowego, energetycznego, 

budowlanego, samochodowego, filmowego oraz spożywczego. Koncentruje się przy tym głównie na prawie 
autorskim, prawie znaków towarowych, prawie patentowym, ochronie domen internetowych, prawie reklamy, ochronie 
tajemnic przedsiębiorstwa, prawie danych osobowych oraz prawie nowoczesnych technologii. Jego doświadczenie obejmuje 
prowadzenie sporów przed Urzędem Patentowym oraz sądami powszechnymi i arbitrażowymi, a także doradztwo 
transakcyjne w zakresie własności intelektualnej i ochrony danych osobowych, w szczególności w odniesieniu do transakcji na 
rynku nieruchomości, transakcji mających za przedmiot prawa udziałowe, a także związanych z nabywaniem, przenoszeniem 
i wnoszeniem praw własności intelektualnej w ramach przedsięwzięć typu joint venture. Jest autorem lub współautorem 
przeszło trzydziestu publikacji na tematy związane z prawem własności intelektualnej, a także wykładowcą i prelegentem na 
szkoleniach i konferencjach branżowych.



FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (CZĘŚĆ 1)  

CENA UDZIAŁU W WYDARZENIU:

1895 PLN netto (do 12 października 2018)
2395 PLN netto (po 12 października 2018)

**KOD RABATOWY: 

ZGŁASZAM SWÓJ UDZIAŁ W WYDARZENIU

ZGŁASZAM INNE OSOBY Z FIRMY DO UDZIAŁU W WYDARZENIU

 Imię i nazwisko: 

Stanowisko:

Departament:

E-mail: Tel:

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.

 Nazwa firmy: 

Siedziba:

Adres: NIP:

E-mail: Tel:

1. OSOBA ZGŁASZAJĄCA NA WYDARZENIE

2. DANE NABYWCY, POTRZEBNE DO WYSTAWIENIA FAKTURY VAT:

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.

 Tel +48 22 333 97 77konferencje.pb.pl,
szkolenia@pb.pl

pieczątka i podpis
Faks +48 22 333 97 78



FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (CZĘŚĆ 2)  

 Imię i nazwisko: 

Stanowisko:

Departament:

E-mail: Tel:

3. DANE OSÓB ZGŁOSZONYCH NA WYDARZENIE

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. 

 Imię i nazwisko: 

Stanowisko:

Departament:

E-mail: Tel:

 Imię i nazwisko: 

Stanowisko:

Departament:

E-mail: Tel:

 Imię i nazwisko: 

Stanowisko:

Departament:

E-mail: Tel:

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.



FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (CZĘŚĆ 2)  

 Tel +48 22 333 97 77konferencje.pb.pl,
szkolenia@pb.pl Faks +48 22 333 97 78

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.


