Szkolenie zawodowe dla:
osób podejmujących pracę w sektorze energii, osób desygnowanych do
awansu pionowego oraz kadry zarządzającej średniego szczebla.

POLSKA I EUROPEJSKA ENERGETYKA ZAWODOWA.
ORGANIZACJA, REGULACJE, FUNKCJONOWANIE,
AKTUALNE PROBLEMY.
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Kto powinien wziąć udział:

Najważniejsze punkty:
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•

Zasoby energetyczne i sytuacja energetyczna świata.
Energetyka w Unii Europejskiej.
Sytuacja energetyczna Polski – polski sektor energii.
Struktura i funkcjonowanie przedsiębiorstwa energetycznego
Jednolity rynek energii elektrycznej i rynek gazu w Unii Europejskiej.
Polityka energetyczno-klimatyczna UE. Podstawowe programy i regulacje.
Bezpieczeństwo energetyczne, ochrona środowiska i konkurencyjność.
Prawo energetyczne
Technologie wytwarzanie energii elektrycznej.
Miks energetyczny dla Polski.
Ile węgla, atomu i OZE w polskiej energetyce?
Sieci przesyłowe i dystrybucyjne.
Inteligentne opomiarowanie – konieczność czy tylko moda?
Ekonomiczno-finansowa charakterystyka sektora energii.
Przesłanki inwestowania w akcje spółek energetycznych na GPW.
Relacje inwestorskie, finansowanie rozwoju energetyki z kapitału
publicznego.
Obowiązki informacyjne przedsiębiorstwa energetycznego.
Dostęp do informacji publicznej.
Ochrona informacji niejawnych.
Obowiązki pracownika.
Pełny harmonogram szkolenia znajduje się na stronie trzeciej.
MS Consulting
ul. Geodetów 23C/38, 05-500 Piaseczno - Józefosław
Tel: 22 250 15 92/93, Fax: 22 378 36 44, Mobile: +48 508 154 626
www.msconsulting.net.pl, e-mail: kontakt@msconsulting.net.pl

•

Kadra menedżerska średniego szczebla.

•

Pracownicy chcący uzupełnić wiedzę
dotyczącą sektora energii.

•

Pracownicy przedsiębiorstw
energetycznych, z działów nie
technicznych.

•

Osoby desygnowane do awansu
pionowego.

•

Pracownicy przychodzący do sektora z
innych branż.

•

Kadra techniczna nie posiadająca lub
posiadająca tylko częściową znajomości
sektora, skierowana do pełnienia funkcji,
których tej wiedzy wymagają.

•

Osoby podejmujące pracę w sektorze
energii.

Doradztwo Gospodarcze, Zarządzanie Leszek Juchniewicz
ul. Kadrowa 65 B, 04-426 Warszawa
Tel: 22 612 99 90, Mobile: +48 601 25 26 85
e-mail: leszek.juchniewicz@gmail.com

POLSKA I EUROPEJSKA ENERGETYKA ZAWODOWA. ORGANIZACJA, REGULACJE,
FUNKCJONOWANIE, AKTUALNE PROBLEMY.
O szkoleniu:
Serdecznie zapraszamy na szkolenie o charakterze prawnym i ekonomicznym, z wybranymi aspektami technicznymi, obejmujące
najważniejsze kwestie, istotne dla funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa energetycznego i jego pracowników.
Program szkolenia ukierunkowany jest na dostarczenie uczestnikom podstawowego zakresu wiedzy nt. polskiej i europejskiej energetyki,
co pozwoli im łatwiej zrozumieć cele i zakres działania macierzystej korporacji, a także lepiej organizować zarówno pracę własną, jak i
podległych pracowników. Szkolenie pogłębi wiedzę pracowników dotyczącą sektora energii i stworzy podstawy do dalszego jej
poszerzenia. Stworzy także podstawy do zmiany zachowań pracowników w codziennej pracy – wyzwalając ich energię i ukierunkowując ją
na czynną partycypację w życiu firmy i współtworzenie zakładowego kapitału społecznego.
Poszczególne bloki szkoleniowe zostały tak skonstruowane, aby uczestnik posiadł wiedzę kompleksową w formie przyswajalnej, dzięki
czemu będzie możliwe wypełnienie powyższych celów szkolenia.
Zapraszamy do zapoznania się z pełnym harmonogramem na następnej stronie.

Sylwetki prelegentów:
Dr Leszek Juchniewicz - Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w latach 1997 –
2007. W latach 1994 – 1997 – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie
Przekształceń Własnościowych oraz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie
Skarbu Państwa, odpowiedzialny za prywatyzację kapitałową, restrukturyzację
przedsiębiorstw i spółek Skarbu Państwa, wykorzystanie środków
pomocowych, nadzór nad spółkami z udziałem kapitału zagranicznego oraz za
pion analiz ekonomicznych w odniesieniu do majątku Skarbu Państwa.
Współpracował z inwestorami i doradcami prywatyzacyjnymi, Komisją
Papierów Wartościowych oraz Giełdą Papierów Wartościowych.
Aktualnie prowadzi działalność ekspercką i doradczą, będąc m.in. konsultantem
w Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Wydziału Zarządzania
UW oraz doradcą Prezydenta Pracodawców RP.
Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu artykułów i kilku książek
naukowych z zakresu finansów, polityki gospodarczej, w tym regulacji w
energetyce, a także o prywatyzacji.
Dr Tomasz Kowalak - Radca Prezesa w Biurze – Centrum Koordynacji Rozwoju
Inteligentnych Sieci, Urząd Regulacji Energetyki.
W latach 1994-1998 uczestniczył w pracach legislacyjnych nad ustawą Prawo
energetyczne, w szczególności w ramach zespołów przygotowujących projekty
aktów wykonawczych.
Od 1998 do 2013 r. w Departamencie Taryf URE: od 2000 r. kierował
departamentem (do 2006 r. jako p.o. dyrektora, od 2006 r. – dyrektor
departamentu), aktualnie radca Prezesa URE w Biurze - Centrum Koordynacji
Rozwoju Inteligentnych Sieci.
Współautor metodologii zatwierdzania taryf elektroenergetycznych
przedsiębiorstw sieciowych na gruncie ustawy Prawo energetyczne.
Od 2006 r. zaangażowany w proces wdrażania w Polsce systemu Smart
Metering/Smart Grid, zorientowanego na zapewnienie bezpieczeństwa
energetycznego, poprawę efektywności wykorzystania energii oraz poprawę
wykorzystania krajowych (lokalnych) zasobów energetycznych. Autor ponad
100 publikacji dotyczących sektora energetycznego.
Donata Nowak – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Warszawskiego. Związana z Urzędem Regulacji Energetyki od początku jego
istnienia, pracownik Departamentu Prawnego i Rozstrzygania Sporów. Do
zakresu zadań realizowanych w ramach zatrudnienia należy reprezentowanie
Prezesa URE w postępowaniach sądowych z odwołań od decyzji wydawanych
przez ten organ oraz udział w pracach legislacyjnych. Współautor komentarza
do ustawy – Prawo energetyczne pod redakcją dr M. Swory i dr Z. Murasa.
Prof. nzw. dr hab. inż. Waldemar Skomudek - Katedra Zarządzania Projektami
Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki, Politechnika Opolska.
Posiada ponad 25-letni staż pracy w energetyce zawodowej.
W latach 2001 – 2008 pełnił funkcje zarządcze w spółkach
elektroenergetycznych województw opolskiego i dolnośląskiego (stanowiska:
Prezesa ZE Opole SA i Wiceprezesa EnergiaPro KE S.A.) oraz w latach 2008 –
2010 pełnił funkcję Wiceprezesa w spółce Polskie Sieci ektroenergetyczne
Operator S.A.. Brał udział w tworzeniu grup Operatora Systemu
Dystrybucyjnego. W pracy naukowo-badawczej zajmuje się głównie
funkcjonowaniem rynku energii elektrycznej, problematyką stabilności
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pracy krajowego systemu elektroenergetycznego, problematyką inwestycyjną
i eksploatacyjną sieci elektroenergetycznych, zarządzaniem podmiotami
podsektora elektroenergetycznego w warunkach konkurencji, problematyką
oceny stopnia zagrożenia i skuteczności ochrony przed oddziaływaniem zjawisk
o charakterze falowym (elektromagnetycznym), które towarzyszą
wyładowaniom atmosferycznym i stanom zakłóceniowym w sieciach
elektroenergetycznych.
Janusz Bil – Ekspert ds. rynku energi. Absolwent Wydziału Elektrotechniki i
Elektroniki Politechniki Łódzkiej – specjalność Sieci i Systemy
Elektroenergetyczne, a także Wydziału Ekonomiczno-Socjologiczego
Uniwersytetu Łódzkiego z tytułem magistra ekonomii. W branży energetycznej
pracuje od 1995 roku, gdzie zajmował najwyższe stanowiska kierownicze w
krajowych i zagranicznych koncernach energetycznych, pełniąc m.in. funkcje
Wiceprezesa ds. Handlowych ENEA SA, Prezesa Zarządu Inter Energia S.A.,
Dyrektora ds. Regulacji i Rozwoju Rynku w Vattenfall Poland. Zdobywał
doświadczenie w sektorze dystrybucji i obrotu energią elektryczną (ZE ŁódźTeren SA, Stoen SA, RWE Polska SA), a także w branży ciepłowniczej (Vattenfall
Heat Poland). Przez ponad trzy lata pracował także w Urzędzie Regulacji
Energetyki. Pełnił funkcję członka zarządu w STOEN S.A. w okresie prywatyzacji
spółki Od wielu lat zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi regulacji w sektorze
energetycznym, sprzedaży, obrotu hurtowego, a obecnie wytwarzaniem
energii w małych źródłach odnawialnych i doradztwem managerskim dla firm z
branży energetycznej.
Daniel Wójtowicz - Ekspert relacji inwestorskich, promocji na rynku
kapitałowym marketingu, pozycjonowania marki i reklamy, praktyk w zakresie
zarzadzania. Właściciel i prezes firmy Danter – Relacje Inwestorskie realizującej
w przeszłości liczne debiuty giełdowe i nowe emisji akcji spółek publicznych, w
tym spółek energetycznych, jak np. Kogeneracja SA. Aktualnie również ekspert
i współorganizator X Konferencji Energetyki „Europower”.
Specjalista w zakresie opracowywania Raportów Rocznych oraz
sprawozdawczości i prezentacji spółek giełdowych. Członek Kapituły
dorocznego Konkursu - The Best Annual Report.
Ryszard Taradejna jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych w Akademii
Obrony Narodowej i w Centrum Podyplomowego Kształcenia Pracowników
Administracji Państwowej. Był m. in. doradcą Ministra - Szefa Urzędu Rady
Ministrów, dyrektorem departamentów w NIK, MSW, MSWiA, MG i URE. W
MSW i MSWiA zajmował się m. in. ochroną tajemnicy państwowej, sprawami
obywatelskimi, nabywaniem nieruchomości przez cudzoziemców oraz
koncesjonowaniem działalności gospodarczej.
Autor komentarzy i artykułów dotyczących ochrony informacji, dostępu do
informacji publicznej, administracji publicznej, prawa gospodarczego,
nabywania nieruchomości przez cudzoziemców,.
Uczestnik prac legislacyjnych nad kilkoma ustawami regulującymi ochronę
tajemnic. Wygłosił szereg wykładów na ten temat w ministerstwach i urzędach
centralnych (m.in. w Kancelarii Sejmu, Kancelarii Premiera, MSWiA, MSP, Min.
Fin., UZP), w urzędach wojewódzkich i samorządowych oraz w AON, SGH i
PWSBiA.
Patron główny:
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Uwagi: Jednostka dydaktyczna trwa 50 minut. Po każdej jednostce dydaktycznej następuje 10 minutowa przerwa.
Dyskusja przewidywana przy każdym bloku tematycznym.

Dzień pierwszy – 9.04.2014
9.00 - 11.00

Blok nr 1:
• Zasoby energetyczne i sytuacja energetyczna świata.
• Zasoby energetyczne świata i Europy.
• Struktura paliw w produkcji energii elektrycznej.
• Prawdopodobne scenariusze rozwoju światowej i europejskiej energetyki.
• Energetyka w Unii Europejskiej.
• Przyszłość europejskiej generacji.
• Rozwój europejskich sieci przesyłowych i dystrybucyjnych.
• Innowacyjne rozwiązania związane z produkcją energii elektrycznej.
• Decentralizacja struktury sieci elektroenergetycznych.
• Sytuacja energetyczna Polski – polski sektor energii.
• Obecne zasoby energetyczne Polski.
• Prognoza zapotrzebowania energetycznego krajowej gospodarki.
• Kierunki rozwoju krajowej energetyki gwarantujące bezpieczeństwo.
energetyczne, rozwój rynku energii, rozwój nowych technologii wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii.
prof. Waldemar Skomudek, Ekspert rynku energii, współtwórca grup OSD

11.00 - 13.00

Blok nr 2:
• Jednolity rynek energii elektrycznej i rynek gazu w Unii Europejskiej.
• Polityka energetyczno-klimatyczna UE. Podstawowe programy i regulacje.
• Bezpieczeństwo energetyczne, ochrona środowiska i konkurencyjność.
dr Leszek Juchniewicz, wieloletni Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

13.00 - 14.00

Lunch

14.00 - 16.00

Blok nr 3: Prawo energetyczne I
• Wspólnotowe aspekty tworzenia zliberalizowanych rynków paliw i energii oraz wynikające z nich - dla prawa krajowego konsekwencje.
• Rynki paliw i energii podlegające regulacji zawartej w ustawie – Prawo energetyczne oraz usytuowanie i zakres
kompetencji poszczególnych organów (Prezes URE, Prezes UOKiK, Minister Gospodarki, Minister Skarbu Państwa).
• Cele ustawy – Prawo energetyczne oraz podstawowe definicje w niej zawarte, a także podstawowe akty wykonawcze
określające zasady funkcjonowania rynków regulowanych.
• Zasady przyłączania podmiotów do sieci, w tym różnice wynikające we wskazanym zakresie z przepisów szczególnych
wydanych w odniesieniu do każdego z sektorów.
• Rodzaje umów łączących przedsiębiorstwa energetyczne z odbiorcami paliw lub energii oraz elementy tych umów
wymagane w świetle przepisów ustawy – Prawo energetyczne, w tym kwestie związane z praktycznymi aspektami
orzekania zawarcia umowy przez Prezesa URE na podstawie
art. 8 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne.
• Zasady wstrzymywania dostarczania paliw gazowych lub energii przez przedsiębiorstwa energetyczne, w tym przesłanki
skorzystania przez odbiorców w gospodarstwach domowych ze szczególnej ochrony przed wstrzymaniem dostaw.
Donata Nowak, Departament Prawny i Rozstrzygania Sporów URE

16.00 - 18.00

Blok nr 4: Prawo energetyczne II
• Działalność regulowana podlegająca obowiązkowi uzyskania koncesji wydawanej przez Prezesa URE, ustawowe przesłanki
uzyskania koncesji, a także warunki ogólne i szczególne wykonywania działalności objętej koncesją, uregulowania
odnośnie zmiany, cofnięcia i wygaśnięcia koncesji oraz obowiązek wnoszenia opłaty koncesyjnej.
• Charakterystyka przedsiębiorstw energetycznych w zależności od zakresu prowadzonej działalności gospodarczej, prawne
ograniczenia w zakresie możliwości prowadzenia poszczególnych rodzajów działalności energetycznej oraz podstawowe
obowiązki określone w ustawie – Prawo energetyczne w odniesieniu do poszczególnych kategorii przedsiębiorstw.
• Zasady wyznaczania sieciowych przedsiębiorstw energetycznych operatorami systemów elektroenergetycznych i
gazowych oraz obowiązki wynikające z posiadania statusu takiego operatora.
• Akty prawne określające zasady kalkulacji taryf przedstawianych przez przedsiębiorstwa energetyczne Prezesowi URE do
zatwierdzenia w trybie określonym w art. 47 ustawy – Prawo energetyczne, a także tryb i warunki wejścia w życie
zatwierdzonych taryf oraz możliwość zwolnienia z obowiązku przedstawiania taryf do zatwierdzenia.
• System wsparcia energii elektrycznej wytwarzanej w odnawialnych źródłach energii oraz energii elektrycznej
wytwarzanej w wysokosprawnej kogeneracji oraz wynikające z niego obowiązki określonych podmiotów w zakresie
uzyskania świadectw pochodzenia energii ze źródeł odnawialnych oraz świadectw pochodzenia lub uiszczenia opłaty
zastępczej, w tym zasady monitorowania przez Prezesa URE realizacji tych obowiązków przez zobligowane podmioty.
• Przesłanki wymierzania kar pieniężnych nakładanych na przedsiębiorstwa energetyczne oraz na kierownika
przedsiębiorstwa w przypadkach określonych w art. 56 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne oraz zasady miarkowania
wysokości kary.
• Przybliżenie podstawowych zasad postępowania administracyjnego kończącego się wydaniem rozstrzygnięcia przez
Prezesa URE oraz tryb wnoszenia przysługujących środków zaskarżenia.
Donata Nowak, Departament Prawny i Rozstrzygania Sporów URE
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Uwagi: Jednostka dydaktyczna trwa 50 minut. Po każdej jednostce dydaktycznej następuje 10 minutowa przerwa.
Dyskusja przewidywana przy każdym bloku tematycznym.

Dzień drugi – 10.04.2014
9.00 - 10.30

Blok nr 5:
• Struktura i funkcjonowanie przedsiębiorstwa energetycznego na przykładzie firm krajowych i zagranicznych.
• Podstawowe obszary działalności przedsiębiorstw energetycznych.
• Linie biznesowe w firmach energetycznych.
• Podział zadań pomiędzy linie biznesowe, zasady budowania wartości i jej podział pomiędzy linie biznesowe.
• Funkcje wsparcia i sposób ich organizacji.
• Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa energetycznego na wybranych przykładach.
Janusz Bil, Ekspert ds. rynku energii

10.30 - 12.30

Blok nr 6:
• Technologie wytwarzanie energii elektrycznej.
• Rodzaje przemiany energetycznej.
• Rodzaje nośników energii pierwotnej.
• Ekonomiczny efekt skali wytwarzania energii elektrycznej.
• Efektywność energetyczna i magazynowanie energii inteligentnym substytutem wytwarzania.
• Miks energetyczny dla Polski.
• Uwarunkowania geomorfologiczne.
• Uwarunkowania geopolityczne, w tym wymagania polityki klimatycznej.
• Miks względem nośników energii pierwotnej czy względem skali instalacji wytwórczych?
• Ile węgla, atomu i OZE w polskiej energetyce?
• Lobbing sektorowy wokół optimów lokalnych (partykularyzmów).
• Potrzeba poszukiwania optimum globalnego.
• Potrzeba uwzględnienia horyzontu oddziaływania określonych decyzji inwestycyjnych.
• Sieci przesyłowe i dystrybucyjne.
• Tradycyjna rola i model funkcjonowania Sieciu.
• Korelacja sieci elektroenergetycznej i modelu rynku energii elektrycznej.
• Wymagania wobec sieci elektroenergetycznej w obliczu postępującego rozpraszania zasobów.
• Sieć stymulatorem czy hamulcowym przemian na rynku energii.
• Inteligentne opomiarowanie – konieczność czy tylko moda?
• Funkcjonalności inteligentnego opomiarowania jako warunku koniecznego wdrożenia przemian na rynku energii.
• Potencjalne korzyści z wdrożenia inteligentnego opomiarowania.
• Koszty wdrożenia inteligentnego opomiarowania vs koszty alternatywne (kontynuacji modelu BAU).
dr Tomasz Kowalak, Radca Prezesa w Biurze - Centrum Koordynacji Rozwoju Inteligentnych Sieci URE

12.30 - 13.30

Lunch

13.30 - 15.30

Blok nr 7:
• Kapitał rozwoju. Sektor energetyczny jako agregat generowania zysków z aktywności i rozwoju gospodarki.
• Potencjał polskiego sektora energii ( wielkość produkcji, struktura, prognozy wzrostu)
• Ekonomiczno-finansowa charakterystyka sektora energii.
• Mechanizmy wypracowywania zysków w energetyce, ich efektywność i stabilność.
• Kapitał w akcjach. Przesłanki inwestowania w akcje spółek energetycznych na GPW.
• Giełda Papierów Wartościowych jako obszar publicznej partycypacji w zyskach z obszarów gospodarczych w
rezultacie finansowania ich rozwoju i dzielenia ryzyka. Przesłanki inwestowania w akcje (ocena wartości i
opłacalności inwestycji, rodzaje inwestycji i zysków).
• Sektor energetyczny na GPW jednym z najbardziej atrakcyjnych obszarów inwestycji kapitałowych- ogólna
charakterystyka sektora, potencjał, pozycja na tle giełdy, specyfika inwestowania w akcje energetyki, atrakcyjność i
opłacalność. Przesłanki inwestowania w akcje spółek energetycznych.
• Energia w akcji. Relacje inwestorskie, finansowanie rozwoju energetyki z kapitału publicznego.
• Relacje inwestorskie- polityka zjednywania przychylności inwestorów dla osiągania ważnych celów korporacyjnych.
• Orientacja inwestorska jako jedna z wiodących płaszczyzn zarzadzania przedsiębiorstwem.
• Postrzeganie spółki przez inwestorów jako ocena stopnia prawdopodobieństwa realizacji celów ich inwestycji.
Zasady Ładu Korporacyjnego.
• Możliwości pozyskania kapitału giełdowego do dalszego rozwoju polskiej energetyki, nadzieje i obawy, szanse i
zagrożenia.
Daniel Wójtowicz, Prezes Zarządu Danter - Relacje inwestorskie Sp. z o.o.

16.30 - 16.30

Blok nr 8:
• Obowiązki informacyjne przedsiębiorstwa energetycznego. Dostęp do informacji publicznej.
• Ochrona informacji niejawnych.
• Obowiązki pracownika i obywatela.
Ryszard Taradejna, Radca w Ministerstwie Gospodarki

16.30 - 16.45

Zakończenie i rozdanie zaświadczeń.

Wypełniony formularz
prosimy wysłać na email:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Szkolenie: Polska i europejska energetyka zawodowa

zgloszenia@msconsulting.net.pl

9-10.04.2014, Warszawa

lub faxem: (22) 250 15 98

Miejsce szkolenia: Centrum Konferencyjne ul. Kasprzaka 25, Warszawa.

W ciągu 24 godzin otrzymają
Państwo
potwierdzenie
zgłoszenia. W przypadku braku
potwierdzenia,
prosimy
o
kontakt telefoniczny.

Dla uczestników znajduje się na miejscu bezpłatny strzeżony parking (wjazd na nazwisko osoby zgłoszonej ).

Istnieje również możliwość zgłoszenia online na stronie: www.msconsulting.net.pl/szkolenia
PROSIMY WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI
W przypadku większej ilości osób prosimy wysłać zgłoszenia w kilku formularzach
1. Imię:

Nazwisko:

Stanowisko:

Departament:

Email:

Telefon:

2. Imię:

Nazwisko:

Stanowisko:

Departament:

Email:

Telefon:

Firma:

Ulica:

Kod pocztowy:

Miasto:

Telefon:

Fax:

Email do osoby kontaktowej:
Dane potrzebne do wystawienia faktury VAT:
Pełna nazwa firmy:
Ulica:

Miasto:

Telefon:

Fax:

Firma jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT
o numerze NIP:
Zgoda na umieszczenie logo firmy na stronie internetowej MS Consulting w liście klientów:

Tak

Nie

TAK, proszę przyjąć zgłoszenie na szkolenie:
Polska i europejska energetyka zawodowa.
9-10.04.2014, Warszawa

Całkowity koszt udziału w dwudniowym szkoleniu:
1690 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu do 25.03.2014 r.
1890 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu od 26.03 do 2.04.2014 r.
2190 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu po 2.04.2014 r.

4% rabatu od 2 osób oraz 6% od 3 osób z tej samej firmy.
NIE, nie wezmę udziału w prezentowanym szkoleniu, jednak proszę o informowanie
mnie o planowanych wydarzeniach organizowanych przez MS Consulting
Organizatorzy:

Patron główny:

DGZ
Leszek Juchniewicz
Upoważniam firmę MS Consulting do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Oświadczam, że należna kwota zostanie przelana na konto MS Consulting: MultiBank 70 1140
2017 0000 4702 0648 1461 w terminie wskazanym na fakturze. Równocześnie oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa oraz zobowiązujemy się do zapłaty całości
kwot wynikających z niniejszej umowy. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DzU nr 101 poz. 926 z 2002 r.)
MS Consulting (zwana dalej MS Consulting), informuje, że jest administratorem danych osobowych. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocji i
marketingu działalności prowadzonej przez MS Consunting, świadczonych usług oraz oferowanych produktów, a także w celu promocji ofert klientów MS Consulting. Wyrażamy również
zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną ofert oraz informacji handlowych dotyczących MS Consulting oraz klientów MS Consulting. Wyrażającemu zgodę na przetwarzanie danych
osobowych przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, w tym także prawo ich poprawiania i usuwania.
Wyrażamy zgodę na umieszczenie nazwy firmy na liście klientów MS Consulting.

Warunki uczestnictwa:
1. Całkowity koszt udziału w szkoleniu
podany jest w formularzu po lewej
stronie.
2. Cena obejmuje prelekcje, materiały
dotyczące szkolenia, przerwy kawowe
oraz lunch. W przypadku potrzeby
zorganizowania lunchu
wegetariańskiego,
prosimy
o
wcześniejszą informację.
3.
Po
otrzymaniu
zgłoszenia,
prześlemy Państwu potwierdzenie
udziału oraz fakturę pro-forma.
4. Prosimy o dokonanie wpłaty w
terminie 7 dni od wysłania zgłoszenia,
ale
nie
później
niż
przed
rozpoczęciem szkolenia.
5. Wpłaty należy dokonywać na
konto: MultiBank
70 1140 2017 0000 4702 0648 1461
6. Rezygnację z udziału należy
przesyłać
na
adres
e-mail:
kontakt@mscconsulting.net.pl
7. W przypadku rezygnacji na 11 lub
więcej dni przed szkoleniem. rezygnacja bez kosztów.
8. W przypadku rezygnacji na 6 do 10
dni przed szkoleniem obciążymy
Państwa opłatą administracyjną w
wysokości 290 PLN + 23% VAT.
9. W przypadku rezygnacji na 5 lub
mniej dni przed szkoleniem r.
obciążymy Państwa opłatą w
wysokości 990 PLN + 23% VAT.
10.
W
przypadku
rezygnacji
uzasadnionej
udokumentowanym
działaniem siły wyższej – bez opłat.
11. Zamiast zgłoszonej osoby w
szkoleniu może wziąć udział inny
pracownik firmy pod warunkiem
przesłania danych osoby zastępczej
drogą mailową w terminie do 3 dni
przed rozpoczęciem szkolenia.
12. Organizatorzy zastrzegają sobie
prawo
do
uzasadnionych
lub
spowodowanych siła wyższą zmian w
programie.
13. Organizatorzy zastrzegają sobie
prawo do odwołania szkolenia w
wypadku działania siły wyższej,
zobowiązując się wówczas do zwrotu
wpłaconych opłat w pełnej wysokości
MS Consulting
Adres korespondencyjny:
ul. Geodetów 23C/38
05-500 Piaseczno - Józefosław
Tel: 22 250 15 92, 22 250 15 93
Fax: 22 378 36 44
Mobile: +48 508 154 626
www.msconsulting.net.pl
kontakt@msconsulting.net.pl
NIP: 522-105-39-02
Regon: 011171664

