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OGÓLNOPOLSKIE FORUM DYREKTORÓW FINANSOWYCH - KLUCZOWE SPOTKANIE DYREKTORÓW I MANAGERÓW 
DZIAŁÓW FINANSOWYCH I PODATKOWYCH W POLSCE!
Czym jest Ogólnopolskie Forum Dyrektorów Finansowych?
Jedno z najważniejszych spotkań Dyrektorów Finansowych i Managerów działów podatkowych w Polsce
■   Platforma wymiany wiedzy między znakomitymi ekspertami
■   Miejsce do nawiązania licznych relacji biznesowych
■   „Must-have” każdego Dyrektora Finansowego i Managera działu podatków!
Dlaczego warto dołączyć do nas?
■    Zaprosimy Państwa do udziału w dwóch kluczowych dyskusjach na temat elektronizacji kontroli podatników  

oraz znaczeniu zmian w systemie podatkowym na rozwój przedsiębiorczości w Polsce
■    Przedstawimy wprowadzone i planowane zmiany w zakresie podatków VAT, CIT i PIT  

– wskażemy najlepsze praktyki i skuteczne rozwiązania
■   Zaprezentujemy zmiany w zakresie JPK i split payment
■   Zagwarantujemy doborowe towarzystwo do dyskusji i nawiązywania nowych relacji biznesowych
■   Zaprosimy do rozmów z partnerami spotkania, którzy będą mieli dla Państwa bardzo ciekawe rozwiązania
■    Stworzymy znakomitą platformę wymiany wiedzy dla Dyrektorów Finansowych i Managerów Działów Finansowych  

i Podatkowych
■   Zaprosimy do wystąpienia jednego z czołowych polskich ekonomistów
Jakie tematy poruszymy?
■   JPK a efektywność kontroli podatkowych
■   Wprowadzone i planowane zmiany uszczelniające system podatkowy
■   Przyszłość polskiej przedsiębiorczości
■   Zmiany w jednolitym pliku kontrolnym: JPK_VDEK i JPK_FA
■   Split payment - dla kogo będzie obowiązkowy?
■   Nowa matryca stawek VAT
■   Biała księga - obowiązki vs korzyści
■   CIT 2019 czyli życie codzienne w trakcie rewolucji
■   Jak odnaleźć się w nowym świecie PIT i ZUS. Obawy, inspiracje, plany.
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9.00 Rejestracja uczestników
Witamy podczas konferencji. Zapraszamy do rejestracji, a następnie na chwilę relaksu 
przy kawie! Czeka nas niezwykle emocjonujący i inspirujący dzień!

9:30 PANEL DYSKUSYJNY: Elektronizacja kontroli podatników

        ■     Szanse i zagrożenia związane z elektronizacją podatków
        ■     Elektronizacja kontroli podatników – za i przeciw
        ■     JPK a efektywność kontroli podatkowych
        ■     Wprowadzone i planowane zmiany uszczelniające system podatkowy
        ■     Instrumenty zabezpieczające podatników
        ■     Niezbędna kontrola czy inwigilacja podatników?

10:30
WYSTĄPIENIE GOŚCIA SPECJALNEGO:      Euro a sprawa polska 

Prof. Grzegorz W. Kołodko

AG
EN

DA
 

WA
RS

ZA
WA

  2
6-

WR
ZE

ŚN
IA 

20
19

 
MS

 M
erm

aid
, u

l. W
ioś

lar
ska

 8,
 W

ars
zaw

a

Moderator: 
Łukasz Zalewski, Dziennikarz ekonomiczny, Dziennik Gazeta Prawna

Paneliści:
– Robert Jurkiewicz, Partner w dziale prwanopodatkowym, PwC
– Andrzej Nikończyk, wspólnik kancelarii podatkowej Kolibski, Nikończyk, Dec & Partnerzy, 
    Przewodniczący Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan
– Grzegorz Ziółkowski, Dyrektor Działu Podatków, Kontroli Kredytowej i Zarządzania Ryzykiem, Grupa TVN
– Zaproszony przedstawiciel Krajowej Administracji Skarbowej

11:10 Przerwa kawowa
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11:30 PANEL DYSKUSYJNY: System opodatkowania firm w Polsce 
          a rozwój przedsiębiorczości

        ■      Czy system opodatkowania firm w Polsce jest sprawiedliwy i efektywny?
        ■     Kto obecnie traci najwięcej i dlaczego?
        ■     Zastąpienie podatku CIT podatkiem przychodowym - szanse i zagrożenia
        ■     Całkowita zmiana systemu opodatkowania firm w Polsce
        ■      Jak zmiana systemu opodatkowania firm może wpłynąć na rozwój przedsiębiorczości?

13:30 AKTUALNE ZMIANY W PODATKU VAT

        ■      Zmiany w jednolitym pliku kontrolnym: JPK_VDEK i JPK_FA
        ■      Faktury elektroniczne w zamówieniach publicznych
        ■      Split payment - dla kogo będzie obowiązkowy?
        ■      Nowa matryca stawek VAT
        ■      Zmiany w regulacjach dotyczących kas fiskalnych
        ■      Biała księga - obowiązki vs korzyści
        ■      Zmiany w zakresie zwrotu VAT

12:30 Przerwa na lunch
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Moderator: 
Łukasz Zalewski, Dziennikarz ekonomiczny, Dziennik Gazeta Prawna

Paneliści:
–  Sławomir Boruc, Radca Prawny, Doradca podatkowy, Wspólnik kierujący Praktyką Podatkową 
     Baker McKenzie
–  Małgorzata Dankowska, Doradca podatkowy, Partnerka odpowiedzialna za zespół ds. nieruchomości oraz  
     warszawską praktykę podatkową TPA Poland
–  Marek Dietl, Prezes, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA
–  Łukasz Szczygieł, Dyrektor Departamentu Podatków, ING Bank Śląski S.A.
–  Wojciech Śliż, Dyrektor Departamentu Podatku od Towarów i Usług, Ministerstwo Finansów

Prelegent:
–  Joanna Henzel, Doradca podatkowy, Manager w Dziale doradztwa podatkowego TPA Poland
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14:20 CIT 2019 czyli życie codzienne w trakcie rewolucji

        ■       Nowe, niejasne przepisy dotyczące podatku u źródła
        ■       IP Box jako uzupełnienie ulgi B+R i wzmocnienie wsparcia innowacyjności
        ■       Niekończące się niejasności w zakresie limitów finansowania i usług niematerialnych, 

rozdźwięk między agresywnymi interpretacjami i zasadniczo rozsądnymi wyrokami 
sądów

        ■       Uproszczona porozumienia cen transferowych w kontekście limitów dla usług  
niematerialnych – czy wreszcie się uda?

        ■       Jak głęboko wstecz mogą sięgnąć nowe limity przy amortyzacji - realna groźba czy 
straszak doradców?

        ■       Raportowanie schematów podatkowych - czy po dziewięciu miesiącach wiemy więcej 
i można się czuć spokojniej?

        ■       Co jeszcze z tego o czym dyskutuje się w Polsce, Unii i na świecie może pojawić się 
w CIT?

15:10 Jak odnaleźć się w nowym świecie PIT i ZUS. Obawy, inspiracje, plany.

        ■        Dochody osobiste – ulgi nowe i stare, jak racjonalnie rozliczyć swój PIT
        ■        Jak być skrupulatnym płatnikiem i pozostać cenionym pracodawcą
        ■        Jak zwiększyć pracownicze netto nie podnosząc budżetu płac
        ■        Motywowanie po nowemu
        ■        Dlaczego nowoczesne trendy w HR wspierają racjonalizowanie kosztów PIT i ZUS
        ■        Co w PIT i ZUS najczęściej interesuje dziś dyrektorów finansowych
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Prelegent:
–  Paweł Toński, Partner zarządzający, CRIDO

Prelegent:
– Marek Jarocki, Partner, EY

16:00 Zakończenie konferencji
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Sławomir Boruc, Radca Prawny, Doradca podatkowy, 
Wspólnik kierujący Praktyką Podatkową Baker McKenzie
Sławomir Boruc kieruje praktyką podatkową w warszawskiej kancelarii Baker McKenzie. Specjalizuje się 
w prawie podatkowym. Doradzał wielu firmom m. in. z branży komputerowej, chemicznej, poligraficznej  
i tekstylnej oraz telekomunikacyjnej. Reprezentuje klientów przed organami podatkowymi oraz występuje 
w sprawach podatkowych przed sądami administracyjnymi. Sławomir Boruc od wielu lat cieszy się uzna-
niem jako ekspert prawa podatkowego w Polsce, o czym świadczą publikacje Chambers Europe i Chambers 
Global, Legal 500. Kierowana przez niego praktyka była wielokrotnie wyróżniana jako najlepsza w Polsce  
w rankingach International Tax Review, Chambers Europe, Chambers Global, Legal 500 i Tax Directors 
Handbook, a także rankingach polskich czasopism gospodarczych, takich jak Rzeczpospolita i Dziennik 
Gazeta Prawna. Sławomir Boruc jest autorem lub współautorem wielu publikacji z zakresu prawa podat-
kowego.

Gość specjalny
Prof. Grzegorz W. Kołodko
Intelektualista i polityk, jeden z głównych architektów polskich reform gospodarczych, czterokrotnie wi-
cepremier i minister finansów w latach 1994-97 i 2002-03. Członek Europejskiej Akademii Nauki, Sztuki 
i Literatury. Dyrektor Centrum Badawczego Transformacji, Integracji i Globalizacji TIGER (www.tiger.edu.
pl) w Akademii Leona Koźmińskiego. Autor i redaktor 54 książek oraz licznych artykułów naukowych opu-
blikowanych w 26 językach. Najczęściej na świecie cytowany polski ekonomista. Doktor Honoris Causa 
jedenastu zagranicznych uniwersytetów. Maratończyk i podróżnik; zwiedził ponad 160 krajów.

Marek Dietl, Prezes, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA
Marek Dietl jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Tytuł doktora nauk ekonomicznych 
uzyskał w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN. Podczas studiów doktoranckich odbył staż w University of 
Glasgow. Od 2012 r. jest adiunktem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (SGH). W latach 2012-2013 
odbył staż na Uniwersytecie Ekonomicznym w Essex. Ukończył także specjalistyczne dwuletnie studia  
w zakresie finansów EY Executive Studies in Finance. W latach 1999-2008 Marek Dietl pracował w mię-
dzynarodowej firmie doradczej Simon-Kucher & Partners, w której przeszedł wszystkie szczeble kariery 
od praktykanta do prokurenta i lidera warszawskiego biura. W latach 2008-2012 pracował w Krajowym 
Funduszu Kapitałowym, najpierw jako menedżer inwestycyjny, następnie jako zastępca dyrektora inwesty-
cyjnego. Marek Dietl zdobył doświadczenie w ponad dwudziestu Radach Nadzorczych, Komisjach Rewizyj-
nych, Komitetach Inwestycyjnych (Selekcyjnych), m.in. w Atende S.A., Banku Gospodarstwa Krajowego, 
BSC Drukarnie Opakowań S.A., Mercator Medical S.A., Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, PZU 
Witelo FIZAN. Marek Dietl podejmował również działalność społeczną i ekspercką jako: doradca prezyden-
ta RP, doradca prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, mediatora w sądzie polubownym przy Komisji Nad-
zoru Finansowego, Radzie Edukacji Ekonomicznej Narodowego Banku Polskiego, ekspert Business Centre 
Club oraz Instytutu Sobieskiego. Kierował zespołami ds. instrumentów finansowych powołanymi przez 
Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Małgorzata Dankowska, Doradca podatkowy, Partnerka odpowiedzialna za 
zespół ds. nieruchomości oraz warszawską praktykę podatkową TPA Poland
Specjalizuje się w doradztwie transakcyjnym i restrukturyzacyjnym.  Ma bogate doświadczenie w za-
kresie transakcji związanych z nabywaniem, zbywaniem, a także restrukturyzacją finansowania nieru-
chomości komercyjnych. Przeprowadziła liczne projekty restrukturyzacyjne w zakresie optymalizacji 
struktury holdingowej i uzyskiwania korzystnych rozwiązań podatkowych, włączając w to połączenia, 
likwidacje czy wymiany udziałów. Jest specjalistą w zakresie doradztwa dla funduszy inwestycyjnych. 
Autorka i współautorka licznych publikacji o tematyce podatkowej, w tym „What’s new in taxation of 
Polish Real Estate Market?” (Nowości w opodatkowaniu polskiego rynku nieruchomości), „Podatki  
w hotelarstwie”, „Inwestycje instytucjonalne w polskim PRS”, „Rewolucja w CIT”, „Przewodnik po doku-
mentacji cen transferowych 2017”, czy też wydanej w 2011 r. publikacji książkowej „Restrukturyzacje 
spółek kapitałowych – aspekty podatkowe”. Prelegentka na wielu konferencjach i szkoleniach branżo-
wych. W 2013 roku została wyróżniona drugim miejscem w rankingu Dziennika Gazeta Prawna w kategorii 
najlepszych doradców podatkowych w zakresie fuzji i przejęć. International Tax Review dwukrotnie przy-
znał jej tytuł Women in Tax leaders. Małgorzata jest licencjonowanym doradcą podatkowym. Członkini IFA 
(International Fiscal Association) oraz Stowarzyszenia REIT Polska. Ukończyła Uniwersytet Ekonomiczny 
w Poznaniu, a także Studia Podyplomowe z zakresu prawa podatkowego w Szkole Głównej Handlowej  
w Warszawie, a także studium w zakresie księgowości.
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Joanna Henzel, Doradca podatkowy, 
Manager w Dziale doradztwa podatkowego TPA Poland
Joanna posiada wieloletnie doświadczenie w kompleksowym doradztwie podatkowym świadczonym 
zarówno dla firm polskich, jak i międzynarodowych. Specjalizuje się w doradztwie transakcyjnym, 
w szczególności w zakresie podatku VAT, podatków dochodowych, podatku od czynności cywilno-
prawnych. Ma bogate doświadczenie w doradztwie podatkowym przy kompleksowych projektach 
realizowanych na rynku nieruchomości, a także w świadczeniu usług doradztwa podatkowego dla 
podmiotów działających w branży budowlanej. Joanna brała udział jako doradca podatkowy w licz-
nych projektach restrukturyzacyjnych (fuzje, podziały, przejęcia przedsiębiorstw) i kompleksowych 
przeglądach podatkowych, w tym typu due diligence. Prowadziła także liczne projekty związane z 
opracowaniem dokumentacji cen transferowych dla różnych typów transakcji realizowanych pomiędzy 
podmiotami powiązanymi. Jest autorką wielu publikacji podatkowych, szkoleń podatkowych oraz współ-
autorką „Przewodnika po dokumentacji cen transferowych 2017”. Joanna jest absolwentką Akademii 
Ekonomicznej w Poznaniu, wydziału Zarządzania, specjalności Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw.  
Od 2012 r. jest licencjonowanym doradcą podatkowym.

Robert Jurkiewicz, Partner w dziale prawnopodatkowym, PwC
Prawnik i ekonomista, jest partnerem w dziale prawnopodatkowym, Szefem Zespołu Doradztwa Podat-
kowego dla Sektora Finansowego. Specjalizuje się w doradztwie prawnym i podatkowym dla klientów  
z sektora finansowego, w szczególności bankom, spółkom pożyczkowym oraz spółkom windykacyjnym. 
Reprezentuje klientów w sporach podatkowych z organami administracji skarbowej oraz występuje w ich 
imieniu przed sądami administracyjnymi. Jako pierwszy w Polsce reprezentował bank w postepowaniu  
o wydanie opinii zabezpieczającej w zakresie obejścia prawa podatkowego. Nadzoruje projekty wdrażania 
procedur podatkowych w bankach. Doświadczenie zawodowe Roberta obejmuje również doradztwo na 
rzecz instytucji finansowych przy transakcjach zbycia portfeli wierzytelności (NPL). Doradzał w transak-
cjach sekurytyzacyjnych, w tym portfeli wierzytelności hipotecznych. Jest autorem książki „Wierzytelność 
i dług. Aspekty prawne i podatkowe” (2013)

Marek Jarocki, Partner, EY
Marek jest partnerem w Dziale Podatkowym EY w Warszawie, w Zespole People Advisory Services. Roz-
począł pracę w EY w 2002 r. Wcześniej pracował w dziale podatkowym w Arthur Andersen. Marek ma 
duże doświadczenie w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych  
i zdrowotnych. Ukończył MBA na University of Quebec w Montrealu (UQAM), studia w Szkole Głównej 
Handlowej (SGH), a także studia na wydziale Prawa Uniwersytetu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie. 
Jest licencjonowanym doradcą podatkowym. Autor licznych publikacji na temat podatku dochodowego od 
osób fizycznych i ubezpieczeń społecznych i współautor komentarza do ustawy o PIT. Często również jest 
prelegentem na konferencjach i szkoleniach poświęconych tematyce podatkowej.
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Andrzej Nikończyk, Wspólnik kancelarii podatkowej Kolibski, Nikończyk,  
Dec & Partnerzy, Przewodniczący Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan
Wspólnik kancelarii podatkowej Kolibski, Nikończyk, Dec & Partnerzy, doradca podatkowy, prawnik, czło-
nek Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego, Przewodniczący Rady Podatkowej Konfede-
racji Lewiatan, Wiceprzewodniczący Sądu Dyscyplinarnego KIDP. Autor kilkuset artykułów i opracowań 
poświęconych problematyce prawa podatkowego w zakresie podatków pośrednich i zobowiązań podatko-
wych, współautor komentarzy podatkowych. Specjalizuje się w zagadnieniach podatku VAT, zarządzaniu 
ryzykiem podatkowym, ogólnym prawie podatkowym oraz postępowaniach podatkowych. Doświadczony 
wykładowca z zakresu podatków (głównie podatek VAT), szkoli m.in. pracowników organów podatkowych 
i doradców podatkowych. Andrzej Nikończyk został wyróżniony przez Dziennik Gazetę Prawną w Rankingu 
Doradców Podatkowych 2011 zajmując III miejsce w zakresie podatku VAT.
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Paweł Toński, Partner zarządzający, CRIDO
Paweł Toński jest partnerem zarządzającym odpowiedzialnym za zespół nieruchomości w CRIDO. Posiada 
blisko 20-letnie doświadczenie w doradztwie podatkowym, w szczególności w obszarze CIT oraz trans-
akcji i restrukturyzacji. Doradzał m.in. przy opracowywaniu międzynarodowych oraz krajowych struktur 
inwestycji i struktur własnościowych. Aktywnie uczestniczył w planowaniu i negocjacjach dotyczących 
kilkudziesięciu transakcji nabycia, sprzedaży lub reorganizacji aktywów o wartości co najmniej kilkuset 
milionów EUR każda. Za swoje osiągnięcia Paweł otrzymał liczne wyróżnienia w rankingach doradców 
podatkowych „Rzeczpospolitej” i „Dziennika Gazety Prawnej” – w kategoriach: CIT, doradztwo transak-
cyjne i M&A. Kierowany przez niego zespół nieruchomości w CRIDO zdobył dwa razy z rzędu prestiżową 
nagrodę Eurobuild Awards 2017 i 2018 w kategorii najlepszego doradcy podatkowego w Polsce dla branży 
nieruchomości. Jest współzałożycielem i prezesem zarządu Polskiej Izby Nieruchomości Komercyjnych.

Grzegorz Ziółkowski, Dyrektor Działu Podatków, Kontroli Kredytowej 
i Zarządzania Ryzykiem, Grupa TVN
Członek ACCA, licencjonowany doradca podatkowy,  jest doświadczonym menedżerem finansowym  
i generalistą podatkowym. W latach 2003-2007 był zaangażowany w szereg fuzji, przejęć i projektów 
restrukturyzacji finansowej w branży technologii, mediów i telekomunikacji oraz w sektorze nierucho-
mości (Deloitte i PwC). Od 2007 roku koncentruje się na zarządzaniu ryzykiem podatkowym, zgodności 
podatkowej oraz wewnętrznych usług doradztwa podatkowego dla dużych firm z sektora TMT. W latach 
2007-2012 pełnił funkcję zastępcy dyrektora departamentu podatkowego w T-Mobile, gdzie zajmował 
się sprawozdawczością podatkową i projektami specjalnymi w obszarze finansów. Latem 2012 roku do-
łączył do zespołu finansowego w Play, gdzie zbudował dedykowany zespół podatkowy dla grupy P4. Od 
2016 roku Grzegorz jest dyrektorem podatkowym w Grupie TVN. Odpowiada też za zarządzanie ryzykiem 
przedsiębiorstwa i nadzoruje dział kontroli kredytowej. Od 2019 w ramach połączonych operacji Discovery 
i TVN nadzoruje rozliczenia podatkowe spółek grupy w Europie Środkowej. 
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a Łukasz Szczygieł, Dyrektor Departamentu Podatków, ING Bank Śląski S.A.
Doradca podatkowy, prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. 
Przez kilkanaście lat związany zawodowo z działami doradztwa podatkowego PwC oraz Deloitte, gdzie jako 
członek wyspecjalizowanych zespołów do spraw podmiotów z sektora instytucji finansowych doradzał kra-
jowym i zagranicznym bankom, towarzystwom ubezpieczeń, towarzystwom funduszy inwestycyjnych jak 
też firmom z branży faktoringowej czy leasingowej. Od 2018 r. pełni funkcje Dyrektora odpowiedzialnego 
za obszar podatków w Raiffeisen Bank Polska S.A. a następnie w ING Bank Śląski S.A.

Łukasz Zalewski, Dziennikarz ekonomiczny, Dziennik Gazeta Prawna
Polski dziennikarz ekonomiczny, od 2005 r. pracuje w Dziennikiem w Dzienniku Gazety Prawnej. Zajmuje 
się tematyką podatkową, finansami publicznymi oraz doradztwem podatkowym. W latach 2004-2005 
dziennikarz działów: politycznego, a następnie krajowego ogólnopolskiego dziennika Życie.

Wojciech Śliż, Dyrektor Departamentu Podatku od Towarów i Usług, 
Ministerstwo Finansów



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: ..................................................................

Osoba kontaktowa: .....................................................................................................................

E-mail: ................................................................................... Tel. .................................................

w w w . i d e o r i a . p l

Akceptuję regulamin z jego wszystkimi postanowieniami. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest akceptacja regulaminu.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej od spółek Grupy INFOR 
PL oraz podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np telefonu) i automatycznych systemów wywołujących 
dla celów marketingu bezpośredniego przez spółki Grupy INFOR PL oraz podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np telefonu) i automatycznych systemów wywołujących 
dla celów marketingu bezpośredniego kontrahentów spółek z Grupy INFOR PL.

Wyrażam zgodę na profilowanie (utworzenie profilu), w tym na przechowywanie w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym  
informacji, tzw. Cookies, i uzyskiwania dostępu do niej, w celu lepszego dopasowania usług i działań marketingowych. Zgoda ozna-
cza możliwość tworzenia profilu klienta opartego na informacji dotyczącej świadczonych usług, zainteresowania ofertą lub informa-
cjami zawartymi w tzw. plikach cookies.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych (w tym przekazywanie do państwa trzeciego typu USA) w celu prowadzenia dzia-
łań w mediach społecznościowych oraz na korzystanie z narzędzi analitycznych.

Wyrażam zgodę na nagrywanie, utrwalanie i upublicznienie mojego wizerunku i głosu wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska  
w celach związanym z publikowaniem materiałów redakcyjnych z Konferencji przez Spółki Grupy Infor.
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  995 zł netto do 23.08  |  1295 zł netto od 24.08 

ZGŁASZAM SWÓJ UDZIAŁ
ZGŁASZAM INNE OSOBY Z FIRMY DO UDZIAŁU W WYDARZENIU

OGÓLNOPOLSKIE FORUM DYREKTORÓW FINANSOWYCH
26 WRZEŚNIA 2019, WARSZAWA 



3. Dane osób zgłoszonych na wydarzenie:

Imię i nazwisko: ............................................................................................................................

Stanowisko: ...................................................................................................................................

Departament: ...............................................................................................................................

E-mail: ................................................................................... Tel. .................................................

Imię i nazwisko: ............................................................................................................................

Stanowisko: ...................................................................................................................................

Departament: ...............................................................................................................................

E-mail: ................................................................................... Tel. .................................................

w w w . i d e o r i a . p l

Oświadczam, że posiadam stosowne upoważnienie do zgłoszenia wszystkich wskazanych przeze mnie uczestników warsztatów. 
Jednocześnie oświadczam, że podane dane są prawdziwe.

Rozdział I POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1 Strony

1.  Usługodawcą jest Ideoria sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Okopowej 58/72, 01-042 Warszawa, wpisana do rejestru przedsię-
biorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy 
pod numerem KRS: 0000 625 850, REGON: 364 865 689, NIP: 125 164 3701, kapitał zakładowy 5.000 zł (dalej: Ideoria). 

2.  Usługobiorcą, zwanym w Regulaminie także Klientem, jest: a) osoba zgłaszająca się do Ideorii w celu zawarcia umowy na szkolenie  
w imieniu własnym lub w imieniu osoby trzeciej, lub b) osoba, w imieniu której występuje osoba zgłaszająca się do Ideorii w celu zawarcia 
umowy na szkolenie (np. pracodawca osoby zgłaszającej się), lub c) osoba, która została wskazana jako uczestnik Szkolenia (np. pracow-
nik zgłaszającej się firmy). 

3.  Stroną umowy z Ideorią jest osoba zgłaszająca się. Jeżeli jednak osoba zgłaszająca się wskazuje osobę trzecią jako właściwą do odbioru 
faktury i opłacenia szkolenia, przyjmuje się, iż osoba zgłaszająca działa na podstawie upoważnienia tej osoby trzeciej (art. 98 i nast. 
kodeksu cywilnego). 

4.  Zgłaszający może w każdej chwili zmienić osobę uczestnika, bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Jednakże, jeżeli materiały szkolenio-
we zostały już wysłane do osoby poprzednio zgłoszonej jako uczestnik, Ideoria nie wysyła tych materiałów ponownie.

podpis i pieczątka

REGULAMIN SZKOLEŃ IDEORIA SP. Z O.O.
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Rozdział II OPIS USŁUGI

§ 3 Usługa

1. Przedmiotem usługi jest umożliwienie Klientowi wzięcia udziału w Szkoleniu. 
2.  Szkolenie ma charakter stacjonarny i odbywa się w określonym w ofercie miejscu i czasie, w celu zrealizowania określonego w ofercie 

programu. 
3. Miejsce, czas i program mogą ulec zmianie jedynie w wyjątkowych przypadkach. 
4.  Szkolenie jest Konferencją lub Warsztatem. Warsztaty – w przeciwieństwie do Konferencji – kładą większy nacisk na ćwiczenie zastoso-

wania wiedzy i przeznaczone są do węższej grupy odbiorców. 
5. W ramach Szkolenia Klientowi przysługuje prawo do egzemplarza materiałów szkoleniowych oraz poczęstunku (przerwy kawowe). 
6.  Materiały szkoleniowe oraz Szkolenie stanowią jedynie odzwierciedlenie wiedzy lub poglądów osób prowadzących Szkolenie (prelegen-

tów). Treści przekazywane na Szkoleniu ani samo Szkolenie nie stanowią czynności z zakresu świadczenia pomocy prawnej, czynności 
doradztwa podatkowego czy jakiegokolwiek innego doradztwa. Treści te nie powinny być traktowane jako źródło lub wykładnia prawa 
ani stanowić wyłącznej podstawy przy podejmowaniu decyzji biznesowych lub podatkowych.

Rozdział III ZAWARCIE UMOWY

§ 4 Zamówienie

1.  Dostęp do usługi jest możliwy po złożeniu zamówienia na stronie internetowej: https://gazetaprawna.pl/konferencje lub przez przesłanie 
wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres ideoria@infor.pl 

2.  Złożenie zamówienia wymaga: a) podania danych osobowych; b) akceptacji Regulaminu, c) wyrażenia zgody przez Klienta, by rozpoczęcie 
wykonania usługi nastąpiło przed upływem terminu do wykonania prawa do odstąpienia. 

3. W celu potwierdzenia zakupu, Klient wciska przycisk oznaczony jako „WYŚLIJ ZGŁOSZENIE”. Z tą chwilą dochodzi do zawarcia umowy. 
4.  Po zawarciu umowy Klientowi wysyłane jest potwierdzenie zawarcia umowy oraz faktura proforma, pod wskazanym przez niego adre-

sem elektronicznym.

§ 5 Płatność

1.  Wszystkie ceny podawane w ofercie szkoleń są cenami netto do których doliczany jest podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami. W przypadku firm zwolnionych z VAT prosimy o przesłanie do Ideorii stosownego oświadczenia. 

2.  Klient jest zobowiązany do płatności wynagrodzenia w terminie 14 dni od zawarcia umowy. 
3.  Zapłata następuje poprzez przelew dokonany na konto bankowe wskazane fakturze VAT lub fakturze proforma. W celu prawidłowej 

identyfikacji płatności, w tytule przelewu prosimy o podanie nazwy Szkolenia. 
4. Klient może wyrazić zgodę na otrzymanie faktury VAT wyłącznie w postaci faktury elektronicznej.

Rozdział IV ODSTĄPIENIE I REKLAMACJA

§ 6 Odstąpienie konsumenckie

1.  Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się wyłączenie do umów, w których stroną umowy z Ideorią jest osoba fizyczna zawierająca umo-
wę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument). 

2.  Klient może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny przesyłając Ideorii jednoznaczne oświadczenie o odstąpie-
niu od umowy. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy. 

3.  Korzystając z prawa odstąpienia, Klient może wysłać oświadczenie na adres IDEORIA Biuro Opiekunów Klienta, ul. Okopowa 58/72,  
01-042 Warszawa, lub na adres elektroniczny ideoria@infor.pl. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upły-
wem 14 dni od zawarcia umowy. 

4.  Klient, który odstąpił od umowy po wyrażeniu zgody, o której mowa w § 4 ust. 2 lit. c, ma obowiązek zapłaty za świadczenie Ideorii 
spełnione do chwili odstąpienia. 

5.  Z zastrzeżeniem ust. 4, Ideoria niezwłocznie, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta 
o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym uiszczoną cenę. Ideoria dokonuje 
zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny 
sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy uważa się ją za niezawartą.

REGULAMIN SZKOLEŃ IDEORIA SP. Z O.O.
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§ 7 Rezygnacja

  1.  Klient ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa pod warunkiem: a) zachowania formy pisemnej. 
  2.  W przypadku rezygnacji z uczestnictwa nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem Szkolenia Klient zobowiązany jest do uiszczenia 20% 

opłaty za udział. 
  3.  W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 14 dni przed rozpoczęciem Szkolenia Klient zobowiązany jest do zapłaty pełnych 

kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z zawartej pomiędzy Klientem a Usługodawcą umowy.

§ 8 Reklamacja

  1.  Ideoria ma obowiązek dostarczyć rzeczy bez wad. 
  2.  W celu złożenia reklamacji kupujący powinien skontaktować się z Biurem Opiekunów Klienta. 
  3.  Ideoria może poprosić Klienta o uzupełnienie ewentualnych braków reklamacji. 4. Ideoria jest zobowiązana ustosunkować się do żąda-

nia reklamacyjnego w terminie 14 dni od jego zgłoszenia.

Rozdział V. POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 9 Dane osobowe

  1.  Administratorem Państwa danych osobowych jest INFOR BIZNES Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa, INFOR 
PL SA z siedzibą ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa i IDEORIA Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa. 

  2. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się pisząc na adres administratora jak powyżej lub na adres e-mail: iod@infor.pl.  
  3.  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: a) prowadzenie działań marketingowych i promocyjnych,  

w tym realizowanie konkursów przez spółki Grupy INFOR; b) sprzedaż produktów i usług oferowanych przez spółki Grupy INFOR;  
c) cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym na potrzeby prowadzenia analiz i statystyk; d) udzielanie odpowiedzi 
na pisma i wnioski oraz udzielanie odpowiedzi w toczących się postępowaniach; e) prowadzenie działań związanych z zapewnieniem 
bezpieczeństwa; f) archiwizacje. 

  4.  Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych będzie: a) udzielona zgoda; b) niezbędność do celów wynikających z prawnie uza-
sadnionych interesów realizowanych przez administratora, takich jak udzielanie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski. 

  5.  Pani/Pana dane mogą być przekazywane następującym podmiotom: a) procesorom w związku ze zleconymi przez spółki Grupy INFOR 
działaniami realizowanymi w imieniu spółek; b) spółkom Grupy INFOR i podmiotom współpracującym oraz kontrahentom; c) tym, któ-
rym dane zostały udostępnione na podstawie udzielonej zgody; 

  6.  Dane mogą być przekazane do państw trzecich (m.in. USA) w związku z: a) działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościo-
wych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook, Twitter, Google+); b) wykorzy-
staniem narzędzi analitycznych i służących zanonimizowanemu śledzeniu zachowań użytkowników, w szczególności takich jak Google 
Analytics, Gemius Traffic, Chartbeat; c) wykorzystaniem platform reklamowych służących pozyskaniu środków na utrzymanie serwisów 
internetowych (w szczególności: Google adsense). 

  7.  Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od czasu, na jaki została udzielona zgoda do czasu jej wycofania. 
  8.  Ponadto informujemy, że ma Pani/Pana prawo do: a) żądania dostępu do dotyczących Pani/Pana danych osobowych; b) sprostowa-

nia danych, c) żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,  
d) usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, e) wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych,  
f) przeniesienia Pani/Pana danych osobowych. 

  9.  Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest niezależna od czasu 
w jakim Państwo korzystają z usług, obowiązuje do jej odwołania. Udzielenie zgód oznacza możliwość otrzymywania dostosowanych 
do Państwa potrzeb informacji marketingowych i ofert dotyczących produktów i świadczonych usług od Spółek Grupy INFOR i pod-
miotów trzecich na podany adres e-mail lub numer telefonu, jak również uprawnia do kontaktów telefonicznych. 

10.  W przypadku wątpliwości Co do prawidłowości przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Spółki Grupy INFOR mają Państwo 
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

11.  Spółki Grupy INFOR korzystają z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Następujące decyzje są podej-
mowane w sposób zautomatyzowny – profilowanie wykonywane jest w oparciu o posiadane dane, w szczególności takie, jak: dane 
dotyczące świadczonych usług, dane transmisyjne, dane o lokalizacji, informacje pozyskane za pomocą tzw. plików cookies. Profilo-
wanie ma wpływ na informacje marketingowe oraz oferty, które będą Państwo otrzymywać (oferta dopasowana do Państwa potrzeb). 

12.  Przez Spółki Grupy INFOR rozumiemy spółki powiązane kapitałowo z INFOR PL SA, szczegółowe informacje znajdują się na stronie 
http://holding.infor.pl/
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13.  Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych prosimy kierować na adres admini-
stratora z dopiskiem „Dane osobowe” lub do Biura Obsługi Klienta na skrzynkę bok@infor.pl. 

14.  Usługobiorca ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia, po uprzednim kontakcie z Biurem 
Obsługi Klienta.

§ 10 Zgody

1.  Niezależnie od postanowień paragrafu poprzedzającego, przy składaniu zamówienia Usługobiorca ma możliwość wyrażenia zgód na 
przetwarzanie swoich danych. 2. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Jednakże może stanowić warunek świadczenia usługi nieodpłatnej. 

3.  Usługobiorca może w każdym czasie odwołać swoją zgodę przesyłając wiadomość na adres e-mail usługodawcy: bok@infor.pl. Wyco-
fanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody 
przed jej cofnięciem.

4.  Zgoda jest niezależna od czasu w jakim Państwo korzystacie z usług, obowiązuje do jej odwołania. 5. Udzielenie zgód oznacza moż-
liwość otrzymywania dostosowanych do Państwa potrzeb informacji marketingowych i ofert dotyczących produktów i świadczonych 
usług od spółek z Grupy INFOR i podmiotów trzecich na podany adres e-mail lub numer telefonu, jak również uprawnia do kontaktów 
telefonicznych.

Rozdział VI. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

§ 11 Wymagania techniczne

1.  Do zawarcia umowy niezbędne jest: a) dysponowanie urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet wraz z prawidłowo skonfigurowa-
ną, aktualną wersją przeglądarki internetowej. b) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (email).

§ 12 Dodatkowe informacje

1.  Do rozwiązania umowy może dojść za porozumieniem stron. 2. Usługa nie jest objęta gwarancją ani nie wiążą się z nią usługi posprze-
dażne.

3. Miejsce spełnienia świadczenia określone jest w ofercie. 
4. Klient nie jest zobowiązany do złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych. 
5. Ideoria nie zapewnia usług posprzedażnych. 
6. Ideoria nie zapewnia możliwości skorzystania przez Klienta pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. 
7.  Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy kon-

sumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (Platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę in-
ternetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu 
dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. Jednakże, Ideoria 
nie zapewnia możliwości skorzystania przez usługobiorców lub kupujących z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i do-
chodzenia roszczeń. 8. Klientowi nie wolno dostarczać treści o charakterze bezprawnym. 

9.  Ideoria nie jest związana kodeksem dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu 
nieuczciwym praktykom rynkowym. 

10. Klient jest związany tą wersją Regulaminu, którą zaakceptował przy zawarciu umowy.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.08.2018 roku i stosuje się go do umów zawartych począwszy od tego dnia.

Organizator:
Ideoria Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Okopowej 58/72, 01-042 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000625850, posiadająca numer NIP: 1251643701, numer REGON: 364865689, o kapitale zakładowym w wysokości: 5 000 zł (słownie:
pięć tysięcy złotych). Adres do korespondencji: ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa; tel. (+48) 22 212 13 14; e-mail: ideoria@infor.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
REGULAMIN SZKOLEŃ IDEORIA SP. Z O.O.

5/5


	toggle_1: Off
	toggle_2: Off
	fill_3: 
	Stanowisko: 
	Departament: 
	Email: 
	Tel: 
	Nazwa firmy: 
	Siedziba: 
	Adres: 
	NIP: 
	Osoba kontaktowa: 
	Email_2: 
	Tel_2: 
	toggle_3: Off
	toggle_4: Off
	toggle_5: Off
	toggle_6: Off
	toggle_7: Off
	toggle_8: Off
	toggle_9: Off
	fill_3_2: 
	Stanowisko_2: 
	Departament_2: 
	Email_3: 
	Tel_3: 
	fill_8: 
	Stanowisko_3: 
	Departament_3: 
	Email_4: 
	Tel_4: 
	toggle_1_2: Off


