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Szanowni Państwo,
Zmiany w polskim systemie podatkowym niezmiennie wpływają na funkcjonowanie każdej organizacji.
W ostatnich latach, obserwują Państwo bardzo wiele zmian w PIT, CIT, VAT, ale również zmian w gospodarce,
które znacząco wpływają na Państwa codzienną pracę.
Podczas Ogólnopolskiego Forum Podatkowego będziemy rozmawiać na temat kluczowych zmian, które
wpływają nie tylko na Państwa pracę, ale przede wszystkim na funkcjonowanie, możliwości i bariery dla
Państwa organizacji. Dlatego też będziemy rozmawiać m.in. na temat:






wpływu regulacji międzynarodowych na uszczelnienie systemu podatkowego w Polsce
nowych regulacji w zakresie cen transferowych i odpowiedzialności karno-skarbowej
zmian w podatku VAT w 2020 r. – Quick fixes
co w praktyce dla polskich przedsiębiorców oznacza Brexit
nowej struktury JPK_V7

Forum będzie znakomitą okazją do tego, by pogłębić swoją wiedzę, uzyskać odpowiedź
na pytania od doświadczonych ekspertów, ale również nawiązać liczne relacje biznesowe.
Zachęcam Państwa do zapoznania się z programem wydarzenia.
Do zobaczenia podczas Forum!
Rafał Szary
Project Manager
Infor PL SA
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Korzyści z udziału w Forum
 Przedstawimy wprowadzone i planowane zmiany w zakresie podatków – wskażemy najlepsze praktyki
i skuteczne rozwiązania
 Zaprezentujemy zmiany w zakresie JPK_V7
 Przedstawimy najnowsze zmiany w zakresie cen transferowych
 Będziemy dyskutować o jednym z najważniejszych tematów - jakie znaczenie dla polskiego rynku będzie
miał Brexit
 Zagwarantujemy doborowe towarzystwo do dyskusji i nawiązywania nowych relacji biznesowych
 Zaprosimy do rozmów z partnerami spotkania, którzy będą mieli dla Państwa bardzo ciekawe rozwiązania
Kto powinien wziąć udział
 Dyrektor/Manager Działu Podatków
 Tax Manager
 Doradca Podatkowy
 Dyrektor/Manager Działu Finansowego
 każdy, kto zajmuje się podatkami w swojej firmie
OPIEKUN MERYTORYCZNY: Rafał Szary, Menedżer Projektu, rafal.szary@infor.pl, tel. 22 212 12 29
DZIAŁ SPRZEDAŻY: 22 212 13 14, szkolenia@infor.pl

ORGANIZATOR:
PATRTNERZY:

PATRON MEDIALNY:

AGENDA

WARSZAWA 17 czerwca 2020
Regent Warsaw Hotel, ul. Belwederska 23

PROGRAM:
8.30 – 9.00 Rejestracja uczestników Witamy podczas konferencji.
Zapraszamy do rejestracji.
9:00 – 9:50 Wpływ regulacji międzynarodowych na uszczelnienie systemu podatkowego
w Polsce – teoretyczne możliwości i praktyczne problemy
Głównym celem wystąpienia będzie omówienie wpływu regulacji OECD oraz Unii Europejskiej na polski system podatkowy
pod kątem jego uszczelnienia. Omówione zostaną kluczowe dokumenty m. in. Plan działania Base Erosion and Profit Shifting
(BEPS) z 2015, zawierający 15 działań, które powinny wdrożyć Państwa – biorące udział w inicjatywie OECD aby uszczelnić
swój system podatkowy. Tytułem przykładu, działanie 12 z 15 to przyjęcie raportowania schematów podatkowych.
Następnie zostaną omówienie regulacje UE które miały uszczelniać system podatkowy i mają wpływ na Polskę m. in. CFC,
exit tax czy MDR.
Łukasz Koba, Prawnik, Axelo Prawo i Podatki dla Biznesu

9:50 - 10:40 Nowe regulacje w zakresie cen transferowych i odpowiedzialności
karno-skarbowej
Zasady raportowania informacji o transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi:
• nowe narzędzie służące do raportowania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi (TP-R)
• podmioty zobowiązane do składania TP-R
• informacje przekazywane w ramach TP-R
Oświadczenie członków zarządu dotyczące transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi:
• zakres oświadczenia
• potencjalne ryzyka i sposoby ich minimalizowania
Zmiany w przepisach podatkowych, a odpowiedzialność karno – skarbowa:
• nowe wykroczenia i przestępstwa karno -skarbowe
• schematy podatkowe
Justyna Korycka, Partner, Olesiński & Wspólnicy
Paweł Sitnik, Manager, Olesiński & Wspólnicy
Piotr Traczyk, Senior Consultant, Olesiński & Wspólnicy

10:40 - 11:00 Przerwa na kawę
11:00 - 11:20 Prezentacja INFORLEX
11:20 - 12:10 Wystąpienie Gościa Specjalnego: Jerzy Martini
Zmiany podatkowe a przyszłość przedsiębiorcy
Jerzy Martini, Partner, Martini i Wspólnicy Sp. z o.o.

12:10 - 13:00 Zmiany w podatku VAT w 2020 r. – Quick fixes oraz co w praktyce
dla polskich przedsiębiorców oznacza Brexit
• Nowe zasady dokumentowania WDT – polskie versus unijne przepisy
• Praktyczne aspekty:
- jakie dokumenty należy gromadzić aby móc stosować stawkę 0% VAT?
- jakie procedury wdrożyć?
- jak zarządzać ryzykiem podatkowym?
• Magazyny typu „Call-off-stock”
• Co w praktyce dla polskich przedsiębiorców oznacza Brexit
Aleksandra Kalinowska, Partner Zarządzający działem doradztwa podatkowego w Andersen Tax & Legal
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PROGRAM:
13:00 - 13:45 Przerwa na lunch
13:45 - 14:30 Praktyka zarządzania ryzykiem podatkowym oraz procesem
dostosowania firmy do zmian w prawie podatkowym
• Ryzyko podatkowe i zarządzanie nim z perspektywy dyrektora podatkowego
• Krótka historia ostatnich zmian legislacyjnych
• Biała lista – podejście praktyczne, problemy z implementacją, praktyka
• Split payment – racjonalizacja wymagań, strona zakupowa, strona sprzedażowa, budowanie świadomości podatkowej i
procedur w kontekście nowego JPK
• Nowy JPK – VDEK
• Nowe TP – wymogi benchamarkowe, doświadczenia z przygotowywania deklaracji TP, nowe wymogi TPR i jak i im
sprostać
• WHT – nowe zasady – refleksja po roku obowiązywania i przyjęte strategie firm dotyczące płatności
• MDR – jak realnie wdrożyć procedurę w spółce i jak współpracować z zarządem (MDR-3)
Grzegorz Ziółkowski, VP TAX EMEA Discovery, Head of Tax TVN Discovery Polska

14:30 - 14:50 Przerwa na kawę
14:50 - 16:30 Nowa struktura JPK_V7 – wyzwania i zagrożenia związane
z przystosowaniem do nowego standardu ewidencji VAT i jak nimi
zarządzić
• Uregulowania prawne i związane z nimi wątpliwości
• Odpowiedzialność i zagrożenie karami za błędy w ewidencji
• Uwarunkowania i praktyczne problemy z dostosowaniem systemów finansowo-księgowych do nowych wymogów
• Narzędzia i sposoby zarządzania ryzykiem związanym z nową strukturą JPK_V7
• Możliwości analizy danych z JPK_V7 w odniesieniu do innych kanałów raportowania podatkowego
Krzysztof Czekaj, Tax Advisor, GWW

16:30 Zakończenie konferencji i wręczenie certyfikatów uczestnikom
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PRELEGENT

KRZYSZTOF CZEKAJ
TAX ADVISOR, GWW

Specjalizuje się w doradztwie w zakresie podatków dochodowych oraz podatku od towarów i usług. Doradza zarówno
w bieżącej działalności przedsiębiorców, jak i przeprowadza przeglądy rozliczeń podatkowych oraz doradza przy
transakcjach i przekształceniach. Reprezentuje klientów w postępowaniach zarówno przed organami podatkowymi, jak
i sądami administracyjnym. Regularnie występuje jako prelegent konferencji i szkoleń z zakresu prawa podatkowego.

ALEKSANDRA KALINOWSKA

PARTNER ZARZĄDZAJĄCY DZIAŁEM DORADZTWA
PODATKOWEGO W ANDERSEN TAX & LEGAL
Doradca podatkowy. Specjalizuje się w podatkach pośrednich (VAT, akcyza, cło). Zaangażowana w międzynarodowe
i polskie projekty podatkowe oraz w budowanie praktyki podatkowej w Polsce. Doradza w sprawach podatkowych
klientom z sektora energetycznego (przemysł gazowy, energetyczny i paliwowy), chemicznego, farmaceutycznego
oraz detalicznego. Wspomaga dużych inwestorów zagranicznych we wdrażaniu procedur celnych oraz w zakresie VAT
w obszarze zarządzania łańcuchem dostaw. Doradza przy projektach zarządzania ryzykiem podatkowym realizowanych
dla międzynarodowych korporacji, które powierzają księgowość oraz funkcje podatkowe centrom usług wspólnych.
Przeprowadziła i nadzorowała wiele przeglądów podatkowych i projektów due diligence. Uczestniczyła w pracach
legislacyjnych dotyczących ustawy o VAT oraz przepisów akcyzowych, jest także współredaktorem komentarza „Akcyza
w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości”. Współpracuje z Krajową Izbą Gospodarczą jako ekspert
podatkowy. Prelegentka na wielu konferencjach i seminariach podatkowych. Związana z marką Andersen od 1998 roku.

ŁUKASZ KOBA

AXELO PRAWO I PODATKI DLA BIZNESU
Łukasz specjalizuje się w podatku dochodowym od osób prawnych oraz prawie podatkowym międzynarodowym,
a także ulgach B+R i IP BOX. Prowadzi także postępowania podatkowe. Posiada doświadczenie w zakresie podatku
dochodowego od osób prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania dokumentacji cen transferowych oraz
raportowania schematów podatkowych. Przez kilka lat był zatrudniony w dziale podatkowym największej polskiej grupy
kapitałowej z branży IT. W latach 2009-2013 wykładowca akademicki. Odbył staże naukowe w Polskim Instytucie
Spraw Międzynarodowych (PISM) oraz na zagranicznych uniwersytetach w Hiszpanii oraz Wielkiej Brytanii. Prowadził
wykłady z zakresu prawa karnego oraz prawa Unii Europejskiej na Wydziale Prawa Uniwersytetu na Cyprze. Ukończył
kurs księgowości przy Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce oraz kurs Accounting in English na Uniwersytecie
Rzeszowskim. Członek Stowarzyszenia Centrum Cen Transferowych zrzeszającego specjalistów i ekspertów TP
w Polsce. Prelegent na kilkudziesięciu krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych oraz szkoleniach
branżowych. Autor publikacji naukowych. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku prawo.
Ukończył również Podyplomowe Studia Prawa Karnego Skarbowego i Gospodarczego na Wydziale Prawa i Administracji
Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Podyplomowe Studium Przestępczości Zorganizowanej i Terroryzmu na Wydziale
Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Doktorant w Katedrze Finansów i Prawa Finansowego Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego, gdzie przygotowuje rozprawę doktorską związaną z wpływem rozwiązań Base Erosion and
Profit Shifting (OECD) na polskie przepisy podatkowe. Podróże, książki (polska fantastyka).
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PRELEGENT

JUSTYNA KORYCKA

PARTNER, OLESIŃSKI & WSPÓLNICY
Kieruje warszawskim biurem Olesiński & Wspólnicy. Doradza w obszarze prawa i podatków. Bieżące doradztwo łączy
ze specjalizacją z zakresu pomocy publicznej. Specjalizuje się w kompleksowym doradztwie związanym z nowymi
inwestycjami, począwszy od feasibility study, poprzez pozyskanie dofinansowania i ukształtowanie wszystkich regulacji
wewnątrzzakładowych. Posiada bogate doświadczenie w zagadnieniach z zakresu audytów pomocy publicznej,
pozyskiwania dofinansowania na działalność innowacyjną, w tym utworzeniu Centrum Badawczo – Rozwojowego.
Skutecznie prowadziła również postępowania administracyjne i inwestycje budowlane oraz spory sądowe związane
z inwestycjami budowlanymi. W trakcie swojej praktyki zawodowej doradzała przy projektach o strategicznym znaczeniu
dla Polski, kompleksowo wspierając inwestorów w nowych przedsięwzięciach na terenie kraju. Brała również udział
w wielu projektach pozyskania, zmiany czy wygaśnięcia zezwoleń strefowych oraz w postępowaniach z udziałem Komisji
Europejskiej. Asystowała przy wielu kontrolach pomocy publicznej, zarówno ze strony Ministerstwa, Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Stref Ekonomicznych, Najwyższej Izby Kontroli czy
Komisji Europejskiej. Wspierała wielu przedsiębiorców przy rozliczaniu projektów korzystających z dofinansowania UE.
Z równym zaangażowaniem realizuje wieloetapowe projekty dotyczące kluczowych inwestycji zagranicznych podmiotów
w Polsce, jak i zadania w ramach stałej współpracy z Klientami, w której rozwoju uczestniczy od kilkunastu lat. Jest
doktorantem Polskiej Akademii Nauk.

JERZY MARTINI

PARTNER, MARTINI I WSPÓLNICY SP. Z O.O.
Partner, współzałożyciel Kancelarii z dwudziestoletnim doświadczeniem w obszarze podatku VAT. Ośmiokrotny zdobywca
tytułu najlepszego Doradcy Podatkowego w Polsce/Lidera w kategorii VAT (Ranking Rzeczpospolitej), Band I w rankingu
Chambers & Partners. Przewodniczący Grupy VAT Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. Najbardziej doświadczony w Polsce
pełnomocnik w postępowaniach przed Trybunałem Sprawiedliwości UE w Luxemburgu (m.in. C313/05 Brzeziński,
C-414/07 Magoora, C-318/11 Oasis East).

JPAWEŁ SITNIK

MANAGER, OLESIŃSKI & WSPÓLNICY
Manager w Olesiński & Wspólnicy Posiada szerokie doświadczenie w realizacji projektów doradczych dla zagranicznych
i polskich grup kapitałowych. Specjalizuje się w doradztwie z zakresu cen transferowych poprzez m.in. opracowywanie
metodologii kalkulacji wynagrodzenia w transakcjach kontrolowanych, prowadzenie analiz porównawczych i analiz
zgodności dla różnego rodzaju transakcji oraz w planowaniu struktur kapitałowych. Wraz z powołaniem Forum Cen
Transferowych (zespołu opiniodawczo-doradczego przy Ministrze Finansów) Paweł został członkiem grup roboczych
zajmujących się opracowaniem rekomendacji dotyczących stosowania regulacji w zakresie przygotowania analiz
porównawczych, opisów / analiz zgodności oraz raportowania w ramach cen transferowych (TP-R).
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PRELEGENT

PIOTR TRACZYK

SENIOR CONSULTANT, OLESIŃSKI & WSPÓLNICY
Senior Consultant w Olesiński & Wspólnicy. Specjalizuje się w doradztwie podatkowym dla osób prawnych,
w szczególności w zakresie rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi (transfer pricing). W codziennej praktyce
wspiera przedsiębiorców w zakresie cen transferowych poprzez m.in. opracowywanie i weryfikację dokumentacji
podatkowej, prowadzenie przeglądów z zakresu cen transferowych czy sporządzanie analiz danych porównawczych.
Zajmuje się również bieżącym doradztwem w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w swojej dotychczasowej
pracy doradzał także w zakresie podatku PIT oraz VAT.

GRZEGORZ ZIÓŁKOWSKI

VP TAX EMEA DISCOVERY, HEAD OF TAX TVN
DISCOVERY POLSKA

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 nieruchomości (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 dołączył 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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PARTNERZY

ANDERSEN GLOBAL to międzynarodowe stowarzyszenie firm doradczych i kancelarii prawnych

skupiające ponad 5 000 specjalistów z kancelarii członkowskich i współpracujących w ponad 167
lokalizacjach. Andersen Tax & Legal w Polsce to odpowiedź na zmieniający się rynek, trendy w biznesie
oraz zapotrzebowanie klientów na globalną obsługę z doskonałą znajomością specyfiki lokalnych
rynków. Doradzamy m. in. międzynarodowym koncernom i polskim spółkom. Świadczymy usługi
z obszaru: doradztwa podatkowego, doradztwa prawnego, compliance, cen transferowych, księgowości
i outsourcingu.

AXELO Prawo i Podatki dla Biznesu jest stabilnie rozwijającą się kancelarią świadczącą kompleksowe

doradztwo z zakresu prawa i podatków. Dobrze rozumiemy biznesowe potrzeby naszych Klientów,
ale także dbamy o to, aby dostarczać skuteczne rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo bieżącej
działalności naszych Klientów oraz minimalizujące możliwe ryzyka w przyszłości. W ramach
stałej kompleksowej obsługi doradczej pomagamy w sprawach z zakresu prawa cywilnego, prawa
administracyjnego, prawa gospodarczego, prawa podatkowego, indywidualnego oraz zbiorowego prawa
pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa zamówień publicznych. Zapewniamy obsługę sporów sądowych
i sądowo-administracyjnych oraz reprezentację przed instytucjami państwowymi. Oferujemy również
doradztwo i wsparcie w realizacji projektów strategicznych m.in. z zakresu sukcesji, fuzji i przejęć
(M&A), przekształceń i restrukturyzacji, procesów inwestycyjnych, projektowania i wdrażania struktur
holdingowych, zarządzania prawami własności intelektualnej (IP), cen transferowych, jak również
consultingu, audytów prawnych i podatkowych oraz szkoleń.

OLESIŃSKI & WSPÓLNICY to nowoczesna prawno-podatkowa firma doradcza. Wspieramy biznes,
realizując projekty prawne, podatkowe, analityczne i księgowe. Łączymy różne, często odległe od siebie
kompetencje, tworząc zespoły dedykowane konkretnym projektom, a nie wyłącznie wąskim dziedzinom
prawa czy podatków. Stawiamy na ścisłą współpracę specjalistów z naszych biur we Wrocławiu,
Warszawie, Gliwicach i Krakowie oraz w ramach Grupy O&W i wieloletniego, sprawdzonego networku
międzynarodowego. Wzrastamy organicznie – od 15 lat - i wciąż nie zwalniamy tempa. Dziś O&W to 150
specjalistów, ponad 300 aktywnych Klientów i kilkadziesiąt obszarów specjalizacji.

GWW jest jedną z największych firm prawniczych w Polsce, posiada biura w Warszawie, Poznaniu,

Wrocławiu oraz w Rzeszowie. Istnieje od 1996 roku. Zatrudnia ponad 120 prawników, wśród których
większość to radcowie prawni, adwokaci oraz doradcy podatkowi z wieloletnim doświadczeniem.
Kancelaria prowadzi praktykę pod markami GWW Legal i GWW Tax. Praktyka podatkowa GWW od wielu
lat jest uznawana za jeden z najlepszych zespołów podatkowych w Polsce, o czym świadczą rekomendacje
w rankingach zarówno dla GWW, jak i indywidualne nagrody dla doradców podatkowych.
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
KONFERENCJA
OGÓLNOPOLSKIE FORUM PODATKOWE 2020
17 CZERWCA 2020 WARSZAWA
REGENT WARSAW HOTEL, UL. BELWEDERSKA 23

795 zł netto + 23% VAT
ZGŁASZAM SWÓJ UDZIAŁ

ZGŁASZAM INNE OSOBY Z FIRMY DO UDZIAŁU W WYDARZENIU
1. Osoba zgłaszająca na wydarzenie:
Imię i nazwisko: ............................................................................................................................
Stanowisko: ...................................................................................................................................
Departament: ...............................................................................................................................
E-mail: ................................................................................... Tel. .................................................
2. Dane nabywcy, potrzebne do wystawienia faktury VAT:
Nazwa firmy: .................................................................................................................................
Siedziba: .........................................................................................................................................
Adres: ................................................................. NIP: ..................................................................
Osoba kontaktowa: .....................................................................................................................
E-mail: ................................................................................... Tel. .................................................
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 oznacza możliwość tworzenia
profilu klienta opartego na informacji dotyczącej świadczonych usług, zainteresowania ofertą lub informacjami zawartymi w tzw. plikach cookies.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych (w tym przekazywanie do państwa trzeciego typu USA) w celu prowadzenia działań 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.
Wyrażam zgodę na udostępnienie przez spółki z Grupy INFOR PL moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu do Olesiński i
Wspólnicy Sp. k. w celach marketingowych.
Wyrażam zgodę na udostępnienie przez spółki z Grupy INFOR PL moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu do AXELO
Ostrowski Domagalski i Wspólnicy Sp. k. w celach marketingowych.
Wyrażam zgodę na udostępnienie przez spółki z Grupy INFOR PL moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu do Andersen
Tax & Legal Matyka i Wspólnicy Sp. k. w celach marketingowych.
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
KONFERENCJA
OGÓLNOPOLSKIE FORUM PODATKOWE 2020
17 CZERWCA 2020 WARSZAWA
REGENT WARSAW HOTEL, UL. BELWEDERSKA 23

3. Dane osób zgłoszonych na wydarzenie:
Imię i nazwisko: ............................................................................................................................
Stanowisko: ...................................................................................................................................
Departament: ...............................................................................................................................
E-mail: ................................................................................... Tel. .................................................
Imię i nazwisko: ............................................................................................................................
Stanowisko: ...................................................................................................................................
Departament: ...............................................................................................................................
E-mail: ................................................................................... Tel. .................................................
Oświadczam, że posiadam stosowne upoważnienie do zgłoszenia wszystkich wskazanych przeze mnie uczestników warsztatów.
Jednocześnie oświadczam, że podane dane są prawdziwe.

podpis i pieczątka
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REGULAMIN SZKOLEŃ
INFOR PL S.A.
Rozdział I POSTANOWIENIA WSTĘPNE
§ 1 Strony
1. Usługodawcą jest INFOR PL S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Okopowej 58/72, 01-042 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS:
0000225279, REGON: 011617580, NIP: 1180093066, kapitał zakładowy 5.600.000,00 zł.
2. Usługobiorcą, zwanym w Regulaminie także Klientem, jest:
a) osoba zgłaszająca się do INFOR PL S.A. w celu zawarcia umowy na szkolenie w imieniu własnym lub w imieniu osoby trzeciej, lub
b) o
 soba, w imieniu której występuje osoba zgłaszająca się do INFOR PL S.A. w celu zawarcia umowy na szkolenie (np. pracodawca
osoby zgłaszającej się), lub
c) osoba, która została wskazana jako uczestnik Szkolenia (np. pracownik zgłaszającej się firmy).
3. Stroną umowy z INFOR PL S.A. 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 szkoleniowe zostały już wysłane do osoby poprzednio zgłoszonej jako uczestnik, INFOR PL S.A. nie wysyła tych materiałów ponownie.
§ 2 Komunikacja
1. Oświadczenie woli INFOR PL S.A. zawarte w liście elektronicznym wysłanym pod adresem Klienta wskazanym przez niego przy zawarciu
umowy uważa się za doręczone z chwilą wysłania.
2. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia INFOR PL S.A. o zmianie swojego adresu e-mail. W przypadku
niepoinformowania INFOR PL S.A. o zmianie adresu e-mail, przyjmuje się, że wszelkie oświadczenia i informacje wysłane przez INFOR
PL S.A. do Klienta pod adresem e-mail podanym przez Klienta w formularzu zamówienia zostały skutecznie doręczone. Powyższe stosuje
się także do podanego miejsca zamieszkania (siedziby), z tym że oświadczenie wysłane pod adresem zwykłym uważa się za doręczone
z upływem 14 dni od pierwszej próby doręczenia przesyłki.
3. W sprawach związanych z zamówieniem, w tym w przypadku problemów z logowaniem oraz w celu wszczęcia procedury
reklamacyjnej, Klient może się kontaktować z Biurem Opiekunów Klienta INFOR PL S.A. ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa,
czynnym w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8. do 16. pod numerami telefonu 22 212 13 14 lub pod adresem
e-mail: ideoria@infor.pl (dalej: Biuro Opiekunów Klienta).
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
zastosowania 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
(prelegentów). 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.
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REGULAMIN SZKOLEŃ
INFOR PL S.A.
Rozdział III ZAWARCIE UMOWY
§ 4 Zamówienie
1. Dostęp do usługi jest możliwy po złożeniu zamówienia na stronie internetowej: https://ideoria.pl 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
adresem elektronicznym.
§ 5 Płatność
1. Wszystkie ceny podawane w ofercie szkoleń są cenami netto do których doliczany jest podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi
przepisami. 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 INFOR PL S.A. jest osoba fizyczna zawierająca
umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument).
2. Klient może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny przesyłając INFOR PL S.A. jednoznaczne oświadczenie
o odstąpieniu 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 INFOR PL S.A. Biuro Opiekunów Klienta, ul. Okopowa
58/72, 01-042 Warszawa, lub na adres elektroniczny ideoria@infor.pl. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed
upływem 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 INFOR PL
S.A. spełnione do chwili odstąpienia.
5. Z zastrzeżeniem ust. 4, INFOR PL S.A. 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. INFOR
PL S.A. 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.
§ 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. INFOR PL S.A. ma obowiązek dostarczyć rzeczy bez wad.
2. W celu złożenia reklamacji kupujący powinien skontaktować się z Biurem Opiekunów Klienta.
3. INFOR PL S.A. może poprosić Klienta o uzupełnienie ewentualnych braków reklamacji.
4. INFOR PL S.A. jest zobowiązany ustosunkować się do żądania reklamacyjnego w terminie 14 dni od jego zgłoszenia.
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REGULAMIN SZKOLEŃ
INFOR PL S.A.
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
S.A. 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. p
 rowadzenie działań marketingowych i promocyjnych, w tym realizowanie konkursów przez spółki Grupy INFOR;
b. s przedaż produktów i usług oferowanych przez spółki Grupy INFOR;
c. cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym na potrzeby prowadzenia analiz i statystyk;
d. u
 dzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski oraz udzielanie odpowiedzi w toczących się postępowaniach;
e. prowadzenie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa;
f. a rchiwizacje.
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych będzie:
a.udzielona zgoda;
b.niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, takich jak udzielanie
odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.
5. Pani/Pana dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:
a. p
 rocesorom w związku ze zleconymi przez spółki Grupy INFOR działaniami realizowanymi w imieniu spółek;
b. s półkom Grupy INFOR i podmiotom współpracującym oraz kontrahentom;
c. ym, którym dane zostały udostępnione na podstawie udzielonej zgody;
6. Dane mogą być przekazane do państw trzecich (m.in. USA) w związku z:
a. d
 ziałaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych
serwisów (m.in. Facebook, Twitter, Google+);
b. wykorzystaniem 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. ż ądania dostępu do dotyczących Pani/Pana danych osobowych
b. s prostowania danych,
c. ż ądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
d. u
 sunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,
e. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych,
f. p
 rzeniesienia 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 podmiotów
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
podejmowane w sposób zautomatyzowany - 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.
Profilowanie ma wpływ na informacje marketingowe oraz oferty, które będą Państwo otrzymywać (oferta dopasowana do Państwa
potrzeb).
12Przez Spółki Grupy INFOR rozumiemy spółki powiązane kapitałowo z INFOR PL S.A., szczegółowe informacje znajdują się na stronie
http://holding.infor.pl/.
13. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych prosimy kierować na adres
administratora 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.
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REGULAMIN SZKOLEŃ
INFOR PL S.A.
§ 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. Wycofanie
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 możliwość 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
Do zawarcia umowy niezbędne jest:
a) d
 ysponowanie urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet wraz z prawidłowo skonfigurowaną, aktualną wersją przeglądarki
internetowej.
b) p
 osiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (email).
§ 12 DODATKOWE INFORMACJE
Do rozwiązania umowy może dojść za porozumieniem stron.
1. Do rozwiązania umowy może dojść za porozumieniem stron.
2. Usługa nie jest objęta gwarancją ani nie wiążą się z nią usługi posprzedażne.
3. Miejsce spełnienia świadczenia określone jest w ofercie.
4. Klient nie jest zobowiązany do złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.
5. INFOR PL S.A. nie zapewnia usług posprzedażnych.
6. INFOR PL S.A. 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
konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (Platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę
internetową 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, INFOR
PL S.A. nie zapewnia możliwości skorzystania przez usługobiorców lub kupujących z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji
i dochodzenia roszczeń.
8. Klientowi nie wolno dostarczać treści o charakterze bezprawnym.
9. INFOR PL S.A. 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 02.01.2020 roku i stosuje się go do umów zawartych począwszy od tego dnia.

Organizator:
INFOR PL S.A. 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: 0000225279,
posiadająca numer NIP: 118 00 93 066, numer REGON: 011617580, o kapitale zakładowym w wysokości: 4 700 000 zł (słownie:
cztery miliony siedemset tysięcy złotych), opłacony w całości. Adres do korespondencji: ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa;
tel. (+48) 22 761 30 30, 801 626 666; e-mail: bok@infor.pl

www.infor.pl

