Jak ustawa
Prawo gazowe
zmieni rynek

Sympozjum

PERSPEKTYWY
RYNKU GAZOWEGO
W POLSCE
1 – 2 grudnia 2010 r., Hotel Polonia Palace, Warszawa
?
O terminarzu wejœcia w ¿ycie i najwa¿niejszych zapisach ustawy
Prawo gazowe powiedz¹ Patrycja Niemczyk-Favaro i Kamil Iwicki,
przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki
?
Czy planowana ustawa gazowa jest odpowiedzi¹ na oczekiwania bran¿y?
Swoimi spostrze¿eniami podzieli siê Tomasz Chmal z Kancelarii White &
Case i ekspert Instytutu Sobieskiego
?
Nie jesteœmy skazani na Rosjê jako dostawcy gazu do Polski.
O potencjalnych nowych Ÿród³ach i mo¿liwoœci dywersyfikacji dostaw
gazu powie Andrzej Sikora, Prezes Instytutu Studiów Energetycznych
?
Ile pieniêdzy, kiedy i na jakie inwestycje? O mo¿liwoœci finansowania
projektów energetycznych w kolejnej perspektywie budŸetowej UE
powie Szymon Kawa, G³ówny Specjalista ds. Pozyskiwania Funduszy
Strukturalnych w Instytucie Nafty i Gazu
?
Jakie obowi¹zku nak³ada na sektor gazowy trzeci pakiet liberalizacyjny?
Jakie inne wymagania legislacyjne stawia nam UE? Swoj¹ wiedzê na ten
temat przeka¿e Pañstwu Przemys³aw Ka³ek, Radca Prawny Kancelarii
So³tysiñski Kawecki Szlezak

Wœród prelegentów przedstawiciele
firm i instytucji:

Urz¹d Regulacji Energetyki
Ministerstwo Gospodarki
Instytut Studiów
Energetycznych
Instytut Nafty i Gazu
Instytut Sobieskiego
AiM Property
Kancelaria White & Case
Kancelaria Spaczyñski,
Szczepaniak i Wspólnicy
Kancelaria So³tysiñski
Kawecki Szlezak

Patronat medialny

Informedia Polska Sp. z o.o., ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa
tel.: 022 333 97 77, fax: 022 333 97 78, e-mail: info@informedia-polska.pl, konferencje.pb.pl

PROGRAM SYMPOZJUM - 01.12.2010, œroda

01.12.2010, œroda
9:00

Rejestracja, poranna kawa, przywitanie
uczestników

9:30

Polska w legislacyjnym poœcigu za UE
Przemys³aw Ka³ek, Radca Prawny, Kancelaria
So³tysiñski Kawecki Szlezak
?
Aktualny stan prawny w Polsce
vs wymagania unijne w zakresie prawa
energetycznego
?
Konsekwencje niedostosowania polskiego
prawa do regulacji UE dla firm operuj¹cych
w sektorze gazu

12:50 Przerwa na lunch
13:40 Ustawa Prawo gazowe – podstawowe
informacje dotycz¹ce projektu
Patrycja Niemczyk-Favaro i Kamil Iwicki,
Specjaliœci w Departamencie Ropy i Gazu,
Ministerstwo Gospodarki
?
Postêp prac na now¹ ustaw¹ Prawo

gazowe
?
Terminarz przyjêcia i wejœcia w ¿ycie

ustawy Prawo gazowe
?
Najwa¿niejsze konsekwencje przyjêcia

10:30 Przerwa na kawê

ustawy Prawo gazowe dla sektora

10:45 Trzeci pakiet liberalizacyjny – jak i kiedy
zmieni polskie prawo gazowe
oczekujemy na potwierdzenie prelegenta
?
Ramy czasowe obowi¹zywania dokumentu
?
Jakie wymagania stawia Polsce trzeci pakiet
energetyczny
?
Sposób implementacji trzeciego pakietu
energetycznego do polskiego prawa

14:40 Ustawa gazowa – czy jest odpowiedzi¹
na potrzeby bran¿y gazowniczej
i energetycznej
Tomasz Chmal, Wspólnik Kancelarii White
& Case, ekspert Instytutu Sobieskiego
?
Najbardziej oczekiwane zapisy ustawy

gazowej – czy znalaz³y siê w projekcie?
11:50 Perspektywy rynku gazowego w Polsce
w œwietle unijnych regulacji
Maciej Syroka, Naczelnik Wydzia³u Rynku Gazu
Ziemnego i Analiz, Urz¹d Regulacji Energetyki
?
Mo¿liwoœci i ograniczenia – jakie narzêdzia
daje sektorowi unijna dyrektywa
?
Wp³yw dyrektywy na rynek gazu w Polsce

?
Konsekwencje wprowadzenia ustawy

gazowej w planowanym kszta³cie
?
Zastrze¿enia i sugestie do projektu

ustawy
15:25 Poczêstunek i zakoñczenie pierwszego dnia
Sympozjum

Adres do korespondencji: Informedia Polska Sp. z o.o.,
ul. Kijowska 1, 03-378 Warszawa

Sympozjum

PERSPEKTYWY RYNKU GAZOWEGO W POLSCE

PROGRAM SYMPOZJUM - 02.12.2010, czwartek

02.12.2010, czwartek
9:00

Rejestracja, poranna kawa, przywitanie
uczestników

?
Zapewnienie dostaw gazu w kontekœcie

negocjowania umów z Rosj¹
?
Skutki podpisania umowy gazowej i jej

9:30

Rynek gazu ³upkowego w kontekœcie
planowanej ustawy gazowej oraz zmian
w prawie geologicznym i górniczym
Piotr Spaczyñski, Radca Prawny, Kancelaria
Spaczyñski, Szczepaniak i Wspólnicy
?
Aktualne regulacje prawne a gaz ³upkowy
?
Planowana ustawa Prawo gazowe
a perspektywy rynku gazu ³upkowego

10:30 Przerwa na kawê
10:45 Nowelizacja ustawy o zapasach gazu
ziemnego
Aleksandra Œwiderska, Departament Ropy
i Gazu, Ministerstwo Gospodarki
?
Najwa¿niejsze za³o¿enia projektu ustawy
?
Obowi¹zki, jakie na firmy bran¿y
energetycznej nak³adaæ bêdzie planowany
akt prawny
11:45 Dywersyfikacja Ÿróde³ dostaw gazu
do Polski
Andrzej Sikora, Prezes, Instytut Studiów
Energetycznych
?
Mo¿liwoœci po³¹czenia rynku polskiego
z europejskim
?
Mo¿liwoœci dostaw gazu do systemu
polskiego poza Rosj¹ (dostêpnoœæ LNG;
Algieria, Norwegia, Katar jako potencjalni
dostawcy gazu)

tel.:

022 333 97 77

wp³yw na dzia³alnoœæ sektora gazowego
?
Czy mo¿liwy jest zakup gazu bez

poœrednictwa pañstwowego monopolisty?
12:50 Przerwa na lunch
13:40 Finansowanie projektów energetycznych
w kolejnej perspektywie finansowej UE
Szymon Kawa, G³ówny Specjalista
ds. Pozyskiwania Funduszy Strukturalnych,
Instytut Nafty i Gazu
?
Stan negocjacji z Komisj¹ Europejsk¹
w sprawie dofinansowania projektów
energetycznych
?
Planowane dostêpne œrodki, rodzaje
inwestycji, ramy czasowe
14:40 Odszkodowanie i wynagrodzenie dla
w³aœcicieli gruntów w œwietle
obowi¹zuj¹cego prawa
Magdalena Ma³ecka-Pilujska, Dyrektor
Wykonawczy, AiM Property
?
Przepisy reguluj¹ce kwestiê s³u¿ebnoœci

przesy³u
?
S³u¿ebnoœæ przesy³u w praktyce

– zagro¿enia, wysokoœæ zas¹dzanych
odszkodowañ
15:40 Poczêstunek, wrêczenie certyfikatów
i zakoñczenie Sympozjum

fax:

022 333 97 78

Unijne wymogi legislacyjne s¹ zmor¹
niejednego ministerstwa i wiêkszoœci
sektorów gospodarki. Jak zmieni polski
rynek trzeci pakiet energetyczny
i w jaki sposób jego zapisy zostan¹
przeniesione na polski grunt?
Czy projekt ustawy Prawo gazowe, przygotowywany przez resort gospodarki, jest dokumentem, na
który czeka bran¿a gazowa? Z jakimi konsekwencjami musz¹ siê liczyæ firmy po wejœciu
w ¿yciedokumentu w proponowanym kszta³cie?
Czy jesteœmy skazani na rosyjski gaz? Eksperci
twierdz¹, ¿e istniej¹ inne mo¿liwoœci po³¹czenia
polskiego runku z europejskim. Gdy dodaæ do tego
mo¿liwoœci wydobycia gazu ³upkowego, to za kilka
lat sektor gazowy w Polsce mo¿e wygl¹daæ zupe³nie
inaczej.
Kiedy rozwi¹¿e siê worek z odszkodowaniami
w ramach s³u¿ebnoœci przesy³u? Z jakimi kwotami
musz¹ siê liczyæ firmy energetyczne w przypadku
wyp³at wynagrodzeñ w³aœcicielom gruntów?
Odpowiedzi na te pytania us³yszycie Pañstwo
podczas Sympozjum „Perspektywy rynku gazowego w Polsce”. Okazja do pog³êbienia wiedzy na
tematy, których nie porusz¹ prelegenci podczas
swoich wyst¹pieñ, nadarzy siê tak¿e podczas
rozmów w kuluarach.

Z informacji przekazywanych podczas
Sympozjum najbardziej skorzystaj¹:
Przedsiêbiorstwa z bran¿y gazowniczej, paliwowej i
energetycznej:
?
Spó³ki gazownicze
?
Dystrybutorzy, dostawcy, importerzy gazu i paliw
?
Przemys³owi odbiorcy gazu ziemnego
?
Firmy posiadaj¹ce koncesjê na poszukiwanie,
wydobycie i obrót gazem
?
Rafinerie
?
Spó³ki energetyczne inwestuj¹ce w budowê
elektrowni gazowych
?
Firmy in¿ynieryjne, badawcze
Do udzia³u w Sympozjum zapraszamy szczególnie
kadrê zarz¹dzaj¹c¹ i przedstawicieli
departamentów:
?
Prawnych
?
Strategii i Rozwoju
?
Inwestycji, Technicznych, Infrastruktury
oraz
?
Kancelarie prawne
?
Firmy doradcze obs³uguj¹ce bran¿ê gazownicz¹

Serdecznie zapraszam
Dorota Wojnar
Project Manager
Wszystkie treœci zawarte w programie Sympozjum stanowi¹ w³asnoœæ
Informedia Polska Sp. z o.o. oraz powi¹zanych z ni¹ podmiotów. O ile
Organizator nie postanowi inaczej, nie wolno ¿adnych materia³ów stanowi¹cych
w³asnoœæ Informedia Polska odtwarzaæ, wykorzystywaæ, tworzyæ pochodnych
prac na bazie materia³ów umieszczonych w programie, ani te¿ ponownie ich
publikowaæ, zamieszczaæ w innych materia³ach czy te¿ w jakikolwiek inny
sposób rozpowszechniaæ bez uprzedniej pisemnej zgody Informedia Polska.

ZAPRASZAM

do udzia³u w sympozjum

Dorota Wojnar – Project Manager
tel. +48 22 333 97 77, fax +48 22 333 97 78
dorota.wojnar@informedia-polska.pl

ZAPRASZAMY

do wspó³pracy w zakresie sponsoringu
Dzia³ Sponsoringu
tel. +48 22 333 97 87, fax +48 22 333 97 78
sponsoring@informedia-polska.pl

www

www

konferencje.pb.pl

O NAS
?
Informedia Polska Sp. z o.o. jest liderem na polskim rynku presti¿owych
konferencji i kongresów. Si³a Informedia Polska to po³¹czenie
miêdzynarodowego doœwiadczenia z doskona³¹ znajomoœci¹ lokalnego rynku
i jego know-how.
?
Informedia posiada szerok¹ wiedzê o ró¿nych sektorach i jest organizatorem
ca³ej gamy presti¿owych konferencji w wielu bran¿ach, wœród których s¹:
telekomunikacja i media, farmacja, energetyka, finanse & bankowoœæ, IT,
retailing, paliwa & gaz, nieruchomoœci oraz FMCG.
?
Informedia jest czêœci¹ grupy Bonnier, koncernu medialnego, od ponad 200 lat
³¹cz¹cego wiedzê i doœwiadczenie 175 firm w 16 krajach.

e-mail:

info@informedia-polska.pl

Sympozjum

PERSPEKTYWY RYNKU
GAZOWEGO W POLSCE

Magdalena Ma³ecka-Pilujska – Dyrektor Wykonawczy, AiM Property
Jest uprawnionym rzeczoznawc¹ maj¹tkowym z 10-letnim doœwiadczeniem na
rynku nieruchomoœci. Ma tytu³ europejskiego uznania zawodowego Recognised
European Valuer (REV), jest równie¿ cz³onkiem Królewskiego Instytutu
Rzeczoznawców Maj¹tkowych (RICS). Cz³onek Stowarzyszenia Rzeczoznawców
Maj¹tkowych Województwa Wielkopolskiego. Posiada doœwiadczenie bankowe
w zakresie finansowania podmiotów gospodarczych i udzielania kredytów
zabezpieczonych na nieruchomoœciach. Specjalizuje siê w wycenie nieruchomoœci
dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelnoœci kredytowych oraz okreœlania wartoœci
innych praw do nieruchomoœci, jak np. s³u¿ebnoœci. W krêgu jej zainteresowañ jest
równie¿ obszar odszkodowañ zwi¹zanych z nieruchomoœciami, w tym za grunty
zajête pod drogi i pod infrastrukturê przesy³ow¹. Wykonuje równie¿ wyceny na
zlecenie s¹dów i urzêdów skarbowych. Jest cz³onkiem Komisji Standardów
dzia³aj¹cej przy Polskiej Federacji Stowarzyszeñ Rzeczoznawców Maj¹tkowych
i wspó³autorem kilku standardów zawodowych, w tym równie¿ standardu
ds. zabezpieczenia wierzytelnoœci.

prelegenci sympozjum
Tomasz Chmal – Wspólnik Kancelarii White & Case, ekspert Instytutu
Sobieskiego
Koncentruje siê na krajowych i miêdzynarodowych aspektach prawnych sektora
energetycznego, w tym sektora naftowego i gazowego. Specjalizuje siê
w doradztwie w zakresie umów na dostawy energii i wêgla, sporów, prawa
antymonopolowego, prawa konkurencji oraz kwestii regulacyjnych. Doradza
w zakresie po³¹czeñ i fuzji, finansowania projektów oraz restrukturyzacji firm
bran¿y energetycznej. Bra³ udzia³ w procesie prywatyzacji polskich kopalñ,
elektrowni, elektrociep³owni i hut stali. Doradza³ klientom w zakresie importu
i zakupu z³ó¿ gazu ziemnego oraz budowy magazynów gazu ziemnego. Jest
ekspertem Instytutu Sobieskiego, niezale¿nego oœrodka analitycznego typu thinktank. Presti¿owy ranking Chambers Global 2008 oraz Chambers Europe 2009
wymienia mec. Chmala wœród prawników zajmuj¹cych siê dziedzin¹ energy &
natural resources.

Andrzej Sikora – Prezes, Instytut Studiów Energetycznych
W latach 2005-2007 by³ doradc¹ AKJ Capital. Uczestniczy³ w projektach
dotycz¹cych wydobycia i przerobu ropy naftowej i gazu ziemnego oraz szerzej
sektora energetycznego w Europie Zachodniej, Rosji, Kazachstanie, krajach
ba³tyckich, krajach Afryki Œrodkowej, Pó³nocnej i Subsaharyjskiej. Pracowa³ w PKN
Orlen na stanowiskach: Dyrektora Biura Integracji z Holdingiem Unipetrol, Szefa
Projektu zakupu akcji i d³ugu Holdingu Unipetrol i Dyrektora ds. Optymalizacji
Aktywów Produkcyjnych. W latach 1997-2002 by³ Wiceprezesem Zarz¹du
ds. Finansów i Handlu i Dyrektorem ds. Kluczowych Klientów w Farm Food (Soko³ów
SA). W latach 1994-1997 pracowa³ w Banku Gospodarki ¯ywnoœciowej jako
Dyrektor Departamentu Kluczowych Klientów i Dyrektor Oddzia³u w Tarnowie.
Zasiada w Radzie Nadzorczej Green Energy. Ukoñczy³ Akademiê Górniczo-Hutnicz¹
w Krakowie, Szko³ê Bankow¹ w Wiedniu i University of Southern California Jackson.

Przemys³aw Ka³ek – Radca Prawny, Kancelaria So³tysiñski Kawecki Szlezak
W SK&S pracuje od 2009 r. Doœwiadczenie zawodowe zdobywa³ w Grupie RWE
w Polsce w latach 2003-2009 jako Dyrektor Departamentu Prawnego oraz
w miêdzynarodowej kancelarii White & Case w latach 1998-2003. Specjalizuje siê
w doradztwie na rzecz spó³ek z sektora energetycznego, ze szczególnym
uwzglêdnieniem polskiego i wspólnotowego prawa energetycznego. Ma
wieloletnie doœwiadczenie przy prowadzeniu postêpowañ administracyjnych
i s¹dowych m.in. w sprawach regulacyjnych dotycz¹cych uzyskiwania koncesji,
zatwierdzania taryf przez przedsiêbiorstwa energetyczne i realizacji obowi¹zków
zwi¹zanych ze wspieraniem energetyki odnawialnej i skojarzonej. Reprezentowa³
spó³ki energetyczne w postêpowaniach zwi¹zanych z naruszeniami prawa ochrony
konkurencji i konsumentów. Wystêpowa³ w tak¿e w ich imieniu przed s¹dami
w sprawach dotycz¹cych prawa korzystania z nieruchomoœci zajêtych pod
infrastrukturê energetyczn¹. Jest cz³onkiem zespo³ów pracuj¹cych nad zmianami
prawa energetycznego. Ukoñczy³ Wydzia³ Prawa i Administracji Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Europejskiego Viadrina
we Frankfurcie n. Odr¹.

Piotr Spaczyñski – Radca Prawny, Wspólnik w Kancelarii Spaczyñski,
Szczepaniak i Wspólnicy
W latach 2001-2006 kierowa³ dzia³em prawnym koncernu ExxonMobil w Polsce.
W latach 2006-2009 by³ Of-Counsel i kierowa³ Departamentem Energetycznym
w kancelarii Grynhoff WoŸny Maliñski. Jego g³ówn¹ praktyk¹ jest doradztwo
prawne firmom energetycznym i górniczym w postêpowaniach koncesyjnych,
œrodowiskowych i inwestycyjnych m.in. przed Ministrem Œrodowiska oraz przed
Prezesem Urzêdu Regulacji Energetyki. Doradza³ w wielu transakcjach na rynkach
energii konwencjonalnej i zwi¹zanej z odnawialnymi Ÿród³ami energii. Prowadzi
szkolenia dla firm z zakresu prawa konkurencji, corporate separateness, anti
boycott laws, foreign corrupt practices act (FCPA). Ukoñczy³ Postgraduate Diploma
in EU Competition Law (europejskie prawo konkurencji) na King's College
w Londynie oraz Practice Diploma in International Competition Law (International
Diploma Programme – International Bar Association & the College of Law of
England and Wales). Cz³onek International Bar Association oraz Stowarzyszenia
Prawa Konkurencji.

Szymon Kawa – G³ówny Specjalista ds. Funduszy Europejskich, Instytut Nafty
i Gazu w Krakowie
Pracownik Instytutu Nafty i Gazu Centrum Funduszy Europejskich dla Energetyki.
Specjalista w zakresie rozwoju regionalnego oraz przygotowania i finansowania
inwestycji przy wykorzystaniu funduszy strukturalnych. W latach 1999-2007
pracownik samorz¹dowy w dziedzinie programowania polityki regionalnej
i wykorzystaniu œrodków UE na poziomie województwa (Urz¹d Marsza³kowski
Województwa Podkarpackiego i Ma³opolskiego). Specjalizuje siê w programach
pomocowych, zarówno krajowych, jak i UE. By³ cz³onkiem komisji oceny projektów
w ramach dzia³añ 2.5 oraz 2.6 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego. Ekspert oceniaj¹cy komisji oceny projektów w ramach Funduszu
Wspó³pracy (UKIE). Autor wielu publikacji z zakresu funduszy strukturalnych UE.

Adres do korespondencji:

Informedia Polska Sp. z o.o.
ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa

tel:

022 333 97 77

Maciej Syroka – Naczelnik Wydzia³u ds. Rynku Gazu Ziemnego, Departament
Promowania Konkurencji, Urz¹d Regulacji Energetyki
Od 1998 r. zwi¹zany z Urzêdem Regulacji Energetyki. Zajmuje siê m.in. sprawami
zwi¹zanymi z wdra¿aniem mechanizmów rynkowych w sektorze gazowym.
Reprezentuje Prezesa URE w pracach Grupy Roboczej do spraw Gazu
Stowarzyszenia Europejskich Regulatorów dla Energii Elektrycznej i Gazu
(ERGEG). Absolwent Wydzia³u In¿ynierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki
Warszawskiej oraz Krajowej Szko³y Administracji Publicznej.

fax:

022 333 97 78

www

www

konferencje.pb.pl

e-mail:

info@informedia-polska.pl

FORMULARZ ZG£OSZENIOWY

Sympozjum

PERSPEKTYWY RYNKU
GAZOWEGO W POLSCE
1 – 2 grudnia 2010 r., Hotel Polonia Palace, Warszawa
Warunki uczestnictwa:

¨
TAK, chcê wzi¹æ udzia³ w Sympozjum „PERSPEKTYWY RYNKU GAZOWEGO W POLSCE”
Termin: 1 – 2 grudnia 2010 r.
Cena 3495 PLN + 22% VAT do 22 paŸdziernika 2010 r.
Cena 3995 PLN + 22% VAT po 22 paŸdziernika 2010 r.

¨
TAK, chcê otrzymaæ wiêcej informacji o Sympozjum

1.

Koszt uczestnictwa jednej osoby w Sympozjum wynosi
3495 PLN + 22% VAT przy rejestracji
do 22 paŸdziernika 2010 r.,
3995 PLN + 22% VAT przy rejestracji
po 22 paŸdziernika 2010 r.

2.

Cena obejmuje prelekcje, materia³y szkoleniowe,
przerwy kawowe, lunch.

3.

Przes³anie do Informedia Polska faxem lub poczt¹
elektroniczn¹, wype³nionego i podpisanego formularza
zg³oszeniowego, stanowi zawarcie wi¹¿¹cej umowy
pomiêdzy zg³aszaj¹cym a Informedia Polska. Faktura
pro forma jest standardowo wystawiana i wysy³ana
faxem po otrzymaniu formularza zg³oszeniowego.

4.

Prosimy o dokonanie wp³aty w terminie 14 dni od
wys³ania zg³oszenia, ale nie póŸniej ni¿ przed
rozpoczêciem Sympozjum.

5.

Wp³aty nale¿y dokonaæ na konto:

„PERSPEKTYWY RYNKU GAZOWEGO W POLSCE”
Termin: 1 – 2 grudnia 2010 r.

¨
NIE, nie wezmê udzia³u w prezentowanym Sympozjum, jednak proszê o informowanie mnie
o planowanych wydarzeniach skierowanych do bran¿y energetycznej.

Wyœlij dziœ na nr faksu

022 333 97 78

1. Imiê i nazwisko: ....................................................................................................................................................
Stanowisko: ...............................................................................................................................................................
Departament: .............................................................................................................................................................
2. Imiê i nazwisko: ....................................................................................................................................................
Stanowisko: ...............................................................................................................................................................
Departament: .............................................................................................................................................................
3. 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: ......................................................................................
Opcje przes³ania faktury pro forma

*
poczt¹

FORTIS BANK POLSKA SA
ul. Suwak 3,Warszawa
PL 94 1600 1127 0003 0123 0355 2001
6.

Rezygnacjê z udzia³u nale¿y przesy³aæ listem poleconym
na adres Organizatora.

7.

W przypadku rezygnacji do 22 paŸdziernika 2010 r.
obci¹¿ymy Pañstwa op³at¹ administracyjn¹ w wysokoœci
450 PLN + 22% VAT.

8.

W przypadku rezygnacji po 22 paŸdziernika 2010 r.
pobierane jest 100% op³aty za udzia³.

9.

Nieodwo³anie zg³oszenia i niewziêcie udzia³u
w Konferencji powoduje obci¹¿enie pe³nymi kosztami
udzia³u.

10. Niedokonanie wp³aty nie jest jednoznaczne
z rezygnacj¹ z udzia³u.
11. Zamiast zg³oszonej osoby w Sympozjum mo¿e wzi¹æ
udzia³ inny pracownik firmy.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian
w programie oraz do odwo³ania Sympozjum.

*
e-mailem

5. Komu jeszcze zdaniem Pana/Pani mo¿emy przes³aæ informacje o tym wydarzeniu:
Imiê i nazwisko: ..........................................................................................................................................................
Stanowisko: ...............................................................................................................................................................
Departament: ............................................................................................................................................................
Tel: .......................................................................... Fax: ..........................................................................................
E-mail: .......................................................................................................................................................................

Informedia Polska Sp. z o. o. z siedzib¹ w Warszawie (03-738), ul. Kijowska 1,
wpisana jest do Rejestru Przedsiêbiorców prowadzonego przez S¹d
Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydzia³ Gospodarczy Krajowego Rejestru
S¹dowego pod numerem KRS 0000223380, NIP 527-245-67-22, wysokoœæ
kapita³u zak³adowego: 50 000,00 z³.

piecz¹tka i podpis

Zgodnie z ustaw¹ z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997r. Nr 133 poz. 833) Informedia Polska Sp. z o.o. z siedzib¹ w Warszawie (dalej
Informedia), informuje, ¿e jest administratorem danych osobowych. Wyra¿amy zgodê na przetwarzanie danych osobowych w celach promocji i marketingu
dzia³alnoœci prowadzonej przez Informedia, œwiadczonych us³ug oraz oferowanych produktów, a tak¿e w celu promocji ofert klientów Informedia. Wyra¿amy równie¿
zgodê na otrzymywanie drog¹ elektroniczn¹ ofert oraz informacji handlowych dotycz¹cych Informedia oraz klientów Informedia. Wyra¿aj¹cemu zgodê na
przetwarzanie danych osobowych przys³uguje prawo kontroli przetwarzania danych, które jej dotycz¹, w tym tak¿e prawo ich poprawiania.
Równoczeœnie oœwiadczamy, ¿e zapoznaliœmy siê z warunkami uczestnictwa oraz zobowi¹zujemy siê do zap³aty ca³oœci kwot wynikaj¹cych z niniejszej
umowy.

Adres do korespondencji:

Informedia Polska Sp. z o.o.
ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa

tel:

022 333 97 77

fax:

022 333 97 78

www

www

konferencje.pb.pl

e-mail:

info@informedia-polska.pl

