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■■ Regulacje■prawne■dla■TFI
■■ Zarządzanie■ryzykiem■w■świetle■Dyrektywy■
UCITS■IV
■■ Kalkulacja■ryzyka■do■dokumentu■KIID
■■ System■nadzoru■zgodności■działalności■■
z■prawem■w■TFI
■■ Nowe■wytyczne■dotyczące■umów■
zawieranych■przez■TFI
■■ Ewidencja■transakcji■prowadzonych■przez■
fundusz■

Główne■Zagadnienia Certyfikaty

Partoni■Medialni

Prelegenci

Tomasz■■
Matczuk

Matczuk Wieczorek i 
Wspólnicy Kancelaria 

Adwokatów  
i Radców Prawnych 

Tomasz■Masiarz
Kancelaria Prawna 

Dubiński, Fabrycki, Jeleński 
i Wspólnicy

Marcin■■
Pietkiewicz

Kancelaria Wardyński  
i Wspólnicy 

Marcin■Dudarski
Grupa JP Weber

Dr■Wojciech■■
Sikorzewski

PKO Towarzystwo 
Funduszy Inwestycyjnych

Przemysław■■
Szpytka

Compliance Partners

Przemysław■■
Kołodziej

Dom Maklerski Trigon S.A.

Biorąc udział w warsztatach otrzymują  
Państwo 16 punktów 
szkoleniowych do przedstawienia w Krajowej Radzie 
Radców Prawnych

Każdy■z■uczestników■otrzyma■■
imienny■certyfikat■poświadczający■

udział■w■warsztatach.

Bogumiła■■
Strublewska-Guzowska

Deloitte Legal 

Dr■Krzysztof■■
Haładyj

Kancelaria Wierzbowski 
Eversheds
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Implementacja Dyrektywy 
UCITS IV w świetle nowelizacji 
ustawy o funduszach inwestycyjnych  
i przepisach wykonawczych do ustawy

09:00  Rejestracja Uczestników; 
Przerwa kawowa

09:30  Regulacje prawne dla TFI
 ■Omówienie głównych założeń 
nowelizacji ustawy o funduszach 
inwestycyjnych
 ■Projekty rozporządzeń 
wykonawczych Ministra 
Finansów – omówienie głównych 
założeń, analiza definicji, 
wypracowanie wspólnego modelu 
rozumowania definicji zawartych 
w rozporządzeniach

Marcin Pietkiewicz, Radca 
Prawny, Członek Zespołu 
Rynków Kapitałowych i Instytucji 
Finansowych, Kancelaria Wardyński i 
Wspólnicy 

11:30  Przerwa kawowa

11:45  Dyrektywa UCITS IV 
vs. Ustawa o funduszach 
inwestycyjnych – analiza obu 
aktów, jakie są różnice  
w regulacjach dyrektywy i ustawy
Tomasz Matczuk, Radca Prawny, 
Wspólnik Zarządzający, Matczuk 
Wieczorek i Wspólnicy Kancelaria 
Adwokatów i Radców Prawnych 

12:30  Wdrożenie dokumentu KIID
 ■Podstawowe elementy, 
sporządzanie i dystrybucja 
dokumentu
 ■Kalkulacja ryzyka do KIID

Bogumiła Strublewska - Guzowska, 
Radca prawny, Managing Associate, 
Deloitte Legal

13:45  Przerwa na lunch

14:30  Zarządzanie danymi  
w Dyrektywie UCITS IV  
i dokumencie KIID
Oczekiwanie na potwierdzenie 
Prelegenta 

15:30  Dyrektywa MIFID i system 
zachęt inwestycyjnych 
Przemysław Kołodziej, Compliance  
& Internal Audit Manager, Trigon 
Dom Maklerski; Inspektor Nadzoru, 
Trigon Towarzystwo Funduszy 
Inwestycyjnych

16:30  Zakończenie I dnia warsztatów
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09:00   Rejestracja Uczestników, 
Przerwa kawowa 

09:30  Zarządzania ryzykiem w świetle 
dyrektyw UCITS IV

 ■Podstawa – Funkcja Zarządzania 
Ryzykiem według dyrektywy 
2009/65/EC
 ■Wymogi wobec procedur 
Zarządzania ryzykiem w świetle 
dyrektywy implementującej 
2010/43/EU

a) Kwestie instytucjonalne
b) Wymogi metodologiczne

 ■Metodyka Zarządzania Ryzykiem 
wg zaleceń ESMA

a) Metoda Zaangażowania
b) Metodyka Value at Risk

Dr Wojciech Sikorzewski, Dyrektor, 
Dział Nadzoru, PKO Towarzystwo 
Funduszy Inwestycyjnych

11:00  Przerwa kawowa 

11:15  System nadzoru zgodności 
działalności z prawem w TFI – 
sposób, warunki i szczegółowy 
zakres działania wynikające  
z projektu rozporządzenia 
Przemysław Szpytka, Partner 
Zarządzający, Compliance Partners 

12:15  Nowe wytyczne dotyczące 
umów zawieranych przez TFI 
Tomasz Masiarz, Wspólnik 
Kancelarii, Kancelaria Prawna 

Dubiński, Fabrycki, Jeleński  
i Wspólnicy 

13:15  Przerwa na lunch 

14:00  Ewidencja transakcji 
prowadzonych przez fundusz –  
nowe standardy prowadzenia 
ewidencji 
Marcin Dudarski, Partner 
Zarządzający, Grupa JP Weber 

15:00  Zasady postępowania  
w przypadku konfliktu 
interesów w świetle nowych 
regulacji zawartych w projekcie 
rozporządzenia 
Dr Krzysztof Haładyj, Adwokat, 
Kancelaria Wierzbowski Eversheds

16:00 Zakończenie warsztatów; 
wręczenie certyfikatów 
Uczestnikom



WARSZTATY

www.mmcpolska.pl
Rezerwacja uczestnictwa:
zgloszenia@mmcpolska.pl

Współpraca:

Implementacja Dyrektywy 
UCITS IV w świetle nowelizacji 
ustawy o funduszach inwestycyjnych  
i przepisach wykonawczych do ustawy

•■ryzyka
•■compliance
•■kontrolingu
•■nadzoru

•■prawnych
•■administracji
•■■agentów■
transferowych

Rozwój■ sektora■ funduszy■ inwestycyjnych■ sprawił,■ że■
stał■ się■ on■ istotnym■ uczestnikiem■ europejskich■ rynków■
kapitałowych.■ Najpopularniejszym■ typem■ funduszy■
inwestycyjnych■na■rynku■europejskim■są■przedsiębiorstwa■
zbiorowego■inwestowania■w■zbywalne■papiery■wartościowe■
(UCITS).■ Stanowią■ one■ ponad■ 70%■ aktywów,■ którymi■
zarządza■ sektor■ funduszy.■Dyrektywa■UCITS■ IV■wydana■
przez■ Komisję■ Europejską■ wprowadza■ szereg■ zmian,■
które■ w■ znacznym■ stopniu■ wpłyną■ na■ funkcjonowanie■
funduszy■ inwestycyjnych.■ Opublikowane■ propozycje■
aktów■ normatywnych■ implementujących■ Dyrektywę■
UCITS■IV■do■polskiego■ustawodawstwa■dają■podstawy■do■
rozważań■nad■szansami■oraz■zagrożeniami■proponowanych■

zmian■ prawnych.■ Podczas■ warsztatu■ dokonana■ zostanie■
szczegółowa■ analiza■ projektu■ nowelizacji■ ustawy■■
o■funduszach■inwestycyjnych■oraz■projektów■rozporządzeń■
Ministra■Finansów,■których■celem■jest■wdrożenie■założeń■
dyrektywy■ do■ polskiego■ porządku■ prawnego.■ Zaproszeni■
przez■nas■Eksperci■w■szczegółowy■sposób■omówią■nowe■
wytyczne■ dotyczące■ systemu■ zarządzania■ ryzykiem,■
systemu■ nadzoru■ zgodności■ działalności■ z■ prawem,■
jak■ również■ nowe■ wytyczne■ odnoszące■ się■ do■ umów■
zawieranych■ przez■ TFI.■ Udział■ w■ warsztacie■ udzieli■
odpowiedzi■na■pytania■jak■poprawnie■stworzyć■dokument■
Key■ Investors■ Information■ oraz■ jak■ dokonać■ poprawnej■
kalkulacji■ryzyka■do■dokumentu■KII.■

Dlaczego■warto■wziąć■udział■w■warsztatach:

Warsztat■kierujemy■do:
■■ Towarzystw■Funduszy■Inwestycyjnych
■■ Funduszy■inwestycyjnych
■■ Klientów■Funduszy■Inwestycyjnych
■■ Inspektorów■Nadzoru
■■ Zarządu■Funduszy■Inwestycyjnych

■■ Organizacji■funduszy■i■jednostek■nimi■zarządzających,■
a■w■szczególności■do■pracowników■departamentów:

Do■kogo■kierujemy■warsztaty:

MM • Conferences■ to■ wiodący■ i■ niezależny■ organizator■
spotkań■biznesowych■w■Polsce.■Spółka■jest■organizatorem■
konferencji,■ kongresów,■ sympozjów■ oraz■warsztatów■ na■
najwyższym■poziomie■merytorycznym.
Gwarantem■ jakości■ organizowanych■ wydarzeń■ jest■
zarówno■współpraca■z■czołowymi■firmami■rynku■mediów,■
telekomunikacji■ oraz■ IT,■ jak■ i■ zespół■ doświadczonych■
managerów■oraz■producentów,■handlowców.■Realizujemy■
projekty■ z■ największymi■ firmami■ i■ instytucjami,■ takimi■
jak:■UKE,■KRRiT,■PIIT,■PIKE,■MKiDN,■KIGE■iT,■PAI■Z,■
Telekomunikacja■ Polska,■ Orange,■ T-mobile,■ Polkomtel,■
Play,■ Telewizja■ Polska,■ TVN,■ Polsat,■ Telekomunikacja■
Kolejowa,■ Intel,■ Netia,■ Alcatel–■ Lucent,■ SES■ Astra,■
Huawei,■Alvarion,■TNS■OBOP.

Organizator

Katarzyna■Kasjaniuk
Project Manager
tel.:■22■379■29■22
e-mail:■k.kasjaniuk@mmcpolska.pl■

Więcej■informacji

Hotel■Hyatt
ul.■Belwederska■23■■
00-001■Warszawa

Miejsce■warsztatów
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Tomasz■Matczuk■
Radca Prawny, Wspólnik Zarządzający, 
Matczuk Wieczorek  
i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów  
i Radców Prawnych 
Absolwent■ Wydziału■ Prawa■ i■ Administracji■

Uniwersytetu■ Warszawskiego.■ W■ 2004r.■ zdał■ egzamin■
radcowski.■ Jest■ członkiem■ Okręgowej■ Izby■ Radców■
Prawnych■ w■ Warszawie.■ Od■ maja■ 2010r.■ sprawuje■
stanowisko■ wspólnika■ zarządzającego■ w■ Kancelarii■
Matczuk■Wieczorek■ i■Wspólnicy■Kancelaria■Adwokatów■
i■Radców■Prawnych■ Sp.■ J.■Mec.■Tomasz■Matczuk■ brał■
udział■ w■ przygotowywaniu■ szeregu■ nowatorskich■ na■
polskim■rynku■produktów■finansowych,■w■tym■negocjował■
umowy■dotyczące■wprowadzenia■tych■produktów■na■rynek■
oraz■uzgadniał■zasady■ich■wprowadzenia■i■funkcjonowania■
z■ organami■ nadzoru.■ Tomasz■ Matczuk■ wspierał■ szereg■
międzynarodowych■podmiotów■w■związku■z■rozpoczęciem■
przez■nie■oferowania■usług■na■ rynku■polskim.■Od■1996■ roku■
do■ chwili■ obecnej■ jest■ bezpośrednio■ zaangażowany■
w■ bieżącą■ obsługę■ prawną■ oraz■ procesy■ tworzenia■
towarzystw■ funduszy■ inwestycyjnych■ (TFI)■ i■ funduszy■
inwestycyjnych,■ towarzystw■ funduszy■ emerytalnych■
i■ funduszy■ emerytalnych,■ podmiotów■ pełniących■ funkcje■
agentów■ transferowych■ oraz■ domów■ maklerskich.■
Brał■ czynny■ udział■ w■ pracach■ nad■ tworzeniem■ ustawy■
o■ funduszach■ inwestycyjnych.■ Ceniony■ wykładowca■ na■
szeregu■seminariów■i■szkoleń■dotyczących■funkcjonowania■
funduszy■inwestycyjnych.■

Tomasz■Masiarz■
Wspólnik Kancelarii, Kancelaria Prawna 
Dubiński, Fabrycki, Jeleński i Wspólnicy
Absolwent■ Wydziału■ Prawa■ i■ Administracji■
Uniwersytetu■ Warszawskiego.■ Z■ Kancelarią■
(poprzednio■ działającą■ pod■ nazwą■ Vogel■

Zaborowski■ Dubiński)■ jest■ związany■ od■ 2000■ r.■ Od■ po-■
czątku■ swojej■ działalności■ zawodowej■ zajmuje■ się■
prawem■ rynku■ kapitałowego.■ Specjalizuje■ się■ w■ obsłudze■
prawnej■ towarzystw■ funduszy■ inwestycyjnych,■ banków■
prowadzących■działalność■maklerską■i■domów■maklerskich.■
Problematyką■ funkcjonowania■ funduszy■ inwestycyjnych■
zajmuje■ się■ od■ 11■ lat.■ Przez■ okres■ 5■ lat■ pełnił■ funkcję■
inspektora■ nadzoru■ wewnętrznego■ w■ jednym■ z■ dużych■
towarzystw■ funduszy■ inwestycyjnych.■ Doprowadził■ do■
utworzenia■ kilkudziesięciu■ funduszy■ inwestycyjnych■■
w■Polsce.■Świadczy■pomoc■prawną■w■bieżącej■działalności■
banków■ i■ firm■ inwestycyjnych■ prowadzących■ działalność■
maklerską■na■ terytorium■Polski■ oraz■ towarzystw■ funduszy■
inwestycyjnych.■ Z■ ramienia■ Kancelarii■ prowadził■ mię-■
dzynarodowe■ oraz■ polskie■ projekty■ dostosowania■
działalności■firm■inwestycyjnych■oraz■towarzystw■funduszy■
inwestycyjnych■ do■ wymogów■ wynikających■ z■ prawa■
europejskiego,■ w■ tym■ Markets■ in■ Financial■ Instruments■
Directive■(MiFID).■Włada■biegle■językiem■angielskim.

Marcin■Dudarski
Partner Zarządzający, Współzałożyciel,  
Grupa JP Weber
Radca■ prawny,■ autor■ rozprawy■ doktorskiej■
na■ temat■ transgranicznego■ przenoszenia■ sie-■
dziby■ spółek■ kapitałowych■ oraz■ licznych■

publikacji■ związanych■ z■ prawem■ spółek.■ Specjalista■■
w■ zakresie■ prawnych■ aspektów■procesów■ inwestycyjnych■
w■Polsce,■ transakcji■M&A■oraz■procesów■restrukturyzacji■
przedsiębiorstw■ i■ zarządzania■ ryzykiem,■ w■ tym■ kom-■
pleksowej■ obsługi■ projektów■ dla■ spółek■ notowanych■ na■
GPW■ S.A.■ oraz■ giełdach■ zagranicznych.■ W■ obszar■ jego■
kluczowych■ kompetencji■ wchodzą■ również■ mediacje■ ze■
związkami■ zawodowymi.■ Posiada■ bogate■ doświadczenie■■
we■ współpracy■ z■ inwestorami■ ■ działającymi■ na■ terenie■
Specjalnych■ Stref■ Ekonomicznych.■ Wiele■ lat■ praktyki■
zawodowej■ oraz■ liczne■ wyjazdy■ na■ misje■ gospodarcze,■
m.in.■do■Korei,■ugruntowały■ jego■pozycję■kompetentnego■
partnera■ dla■ inwestorów■ wywodzących■ się■ z■ rynków■
azjatyckich■ –■ LG,■ Samsung.■ Doradza■ również■ znanym■
polskim■markom■m.in.■E.■Wedel,■spółkom■Grupy■KGHM,■
oraz■funduszom■inwestycyjnym■–■MCI.■

Przemysław■Kołodziej■
Dom Maklerski Trigon S.A.
Compliance■&■Internal■Audit■Manager■w■Trigon■
Dom■Maklerski■S.A.■oraz■Inspektor■Nadzoru■■
w■ Trigon■ Towarzystwo■ Funduszy■ inwes-■
tycyjnych■ S.A.■ Jest■ absolwentem■ studiów■

magisterskich■ prawa■ oraz■ zarządzania■ i■ marketingu■ na■■
Wydziale■ Prawa■ i■ Administracji■ Uniwersystetu■ im.■
Adama■ Mickiewicza■ w■ Poznaniu,■ absolwentem■ studiów■■
podyplomowych■ z■ zakresu■ prawa■ bankowego■współorga-■
nizowanych■przez■Narodowy■Bank■Polski■oraz■doktorantem■
na■Katedrze■Prawa■Finansowego■Uniwersytetu■im.■Adama■
Mickiewicza■w■Poznaniu.■Posiada■kilkuletnie■doświadczenie■
pracy■ w■ domach■ maklerskich■ w■ obszarze■ compliance■
oraz■ product■ developmentu■ poprzedzone■ pracą■ w■ jednej■■
z■największych■poznańskich■kancelarii■prawnych■w■dziale■
obługi■ korporacyjnej.■ Posiada■ kilkuletnie■ doświadczenie■■
i■ praktykę■ w■ obszarze■ zarządzania■ i■ rozwoju■ kancelarii■
prawnych.

Dr■Krzysztof■Haładyj
Adwokat, Kancelaria Wierzbowski Eversheds
Dr■ Krzysztof■ Haładyj■ jest■ adwokatem■■
w■ kancelarii■ Wierzbowski■ Eversheds.■ Spec-■
jalizuje■ się■ w■ prawie■ rynków■ kapitałowych■
oraz■ prawie■ korporacyjnym.■ Uczestniczył■

w■ licznych■ projektach■ związanych■ z■ oferowaniem■ papierów■■
wartościowych■ oraz■ wprowadzaniem■ ich■ do■ zorganizo-■
wanego■ obrotu.■ Jego■ doświadczenie■ obejmuje■ ponadto■
transakcje■ typu■ M&A■ (w■ tym■ transakcje■ na■ rynku■
publicznym).■ Od■ ponad■ 5■ lat■ jest■ przedstawicielem■
prawnym■jednego■z■największych■funduszy■zagranicznych■
typu■UCITS■w■Polsce.■Autor■ licznych■publikacji■z■zakresu■■
prawa■ cywilnego■ i■ handlowego.■Wykładowca■ prawa■ han-■
dlowego■na■Wydziale■Nauk■Ekonomicznych■Uniwersytetu■
Warszawskiego.
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Marcin■Pietkiewicz■
Radca Prawny, Członek Zespołu Rynków 
Kapitałowych i Instytucji Finansowych, 
Kancelaria Wardyński i Wspólnicy 
Specjalizuje■ się■ w■ prawie■ instytucji■
finansowych,■rynków■kapitałowych■oraz■w■

prawie■korporacyjnym■i■gospodarczym.■Brał■udział■w■przygo-■
towywaniu■ prawnych■ części■ prospektów■ emisyjnych,■
doradza■ przy■ pozyskiwaniu■ środków■ na■ rynkach■
kapitałowych,■nabywaniu■znacznych■pakietów■akcji■spółek■
publicznych,■ wykonywaniu■ obowiązków■ informacyjnych■
emitentów,■ oferowaniu■ zagranicznych■ papierów■ wartoś-■
ciowych■ w■ Polsce,■ a■ także■ w■ zakresie■ regulacyjnych■
aspektów■ funkcjonowania■ instytucji■ finansowych■ (biur■
maklerskich,■banków,■funduszy■inwestycyjnych,■zakładów■
ubezpieczeń)■ i■ oferowania■ produktów■ finansowych■ oraz■
outsourcingu■usług.■Uczestniczy■w■projektach■związanych■
z■ restrukturyzacją■ spółek■ (m.in.■ przejęcie,■ nabywanie■
udziałów,■nabywanie■przedsiębiorstw■spółek■handlowych),■
odpowiadając■za■ sprawy■związane■z■publicznym■obrotem■
papierami■ wartościowymi■ oraz■ sprawy■ korporacyjne.■
Wspomaga■ przygotowanie■ raportów■ due■ diligence■■
i■ współtworzy■ główne■ umowy■ transakcyjne.■ Uczestniczy■
również■ w■ pracach■ dotyczących■ finansowania■ projektów■
(umowy■ kredytu,■ nabycie■ akcji,■ szczególne■ rodzaje■
finansowania),■przejmowania■wierzytelności■i■powiązanych■
zabezpieczeń■ oraz■ sekurytyzacji.■ Ukończył■ Wydział■
Prawa■ i■Administracji■ Uniwersytetu■Warszawskiego.■ Jest■
absolwentem■Centrum■Prawa■Angielskiego■i■Europejskiego■
współorganizowanego■ przez■ University■ of■ Cambridge.■
W■ latach■ 2003-2004■ pracował■w■ kancelarii■Wasylkowski■
i■ Wspólnicy■ należącej■ do■ międzynarodowej■ sieci■ firm■
prawniczych■współpracujących■z■Deloitte.■ Jest■ członkiem■
Okręgowej■ Izby■ Radców■ Prawnych■ w■ Warszawie.■■
Do■kancelarii■Wardyński■i■Wspólnicy■dołączył■w■2004■roku.■

Dr■Wojciech■Sikorzewski■
Dyrektor, Dział Nadzoru, PKO Towarzystwo 
Funduszy Inwestycyjnych
Doktor■ nauk■ ekonomicznych,■ praktyk,■
pracował■jako■wykładowca■na■Uniwersytecie■
Sorbonne■w■Paryżu■w■Instytucie■Zarządzania■

Przedsiębiorstwami■–■Sorbonne■Graduate■Business■School,■
Współpracował■ z■ Georgia■ State■ University■ w■ Atlancie,■
University■of■International■Business■and■Economics■(UIBE)■
w■ Pekinie■ czy■ Université■ de■ Saint■ Joseph■ w■ Bejrucie.■
Obecnie■ pracuje■ jako■ Zastępca■ Dyrektora■ w■ Dziale■
Nadzoru■w■PKO■TFI.■Jego■obszar■zainteresowania■to■teoria■
zarządzania■portfelem,■teoria■opcji,■historia■i■mechanizmy■
działania■rynków■terminowych,■oraz■struktura■europejskiego■
rynku■ papierów■ wartościowych.■ Zagadnienia■ te,■ obok■
zagadnień■ rynków■ finansowych■ i■ ich■ regulacji■ omawiał■
w■ języku■ francuskim■ i■ angielskim■ w■ programach■ typu■
Master■of■Finance■i■Master■of■Business■Administration.■Jest■
autorem■artykułów■w■naukowych■periodykach■ francusko-■■
i■anglojęzycznych■jak■i■polskiej■prasie■fachowej.■Szczególnie■
interesują■ go■ zagadnienia■ precyzji■ i■ osiągnięć■ analityków■
finansowych■oraz■analiza■mechanizmów■działania■rynków■
instrumentów■pochodnych.■

Przemysław■Szpytka■
Partner Zarządzający,  
Compliance Partners 
Prawnik,■ specjalista■ prawa■ rynku■ kapi-■
tałowego.■ Doradzał■ domom■ maklerskim,■
towarzystwom■ funduszy■ inwestycyjnych■■

i■ innym■ podmiotom■ rynku■ kapitałowego■ w■ prowadzeniu■
działalności■ zgodnie■ z■ przepisami■ prawa.■ Ponad■ 6■ lat■
doświadczenia■ zdobytego■ kolejno■ w■ kancelarii■ prawnej,■
organie■ nadzoru,■ międzynarodowej■ firmie■ doradczej■ oraz■
jako■dyrektor■departamentu■prawnego■i■ inspektor■nadzoru■
w■domu■maklerskim.■

Bogumiła■Strublewska-Guzowska
Radca prawny, Managing Associate,  
Deloitte Legal 
Bogumiła■Strublewska■-■Guzowska■jest■radcą■
prawnym■oraz■Managing■Associate■w■zespole■
Banking■ and■ Finance.■ Ukończyła■ Wydział■■

Prawa■ i■Administracji■ Uniwersytetu■Warszawskiego■ oraz■■
Centrum■ Prawa■ Amerykańskiego■ na■ Uniwersytecie■
Warszawskim.■ Będąc■ stypendystką■ Eastern■ Europe■ Linkage■■
Institute■ ukończyła■ studia■ prawnicze■ na■ University■ of■
Florida■ Fredric■ G.■ Levin■ College■ of■ Law■ uzyskując■
tytuł■ LL.M.■ Prowadziła■ również■wykłady■ specjalizacyjne■
■z■zakresu■prawa■handlowego■na■Uniwersytecie■Warszawskim.■■
Specjalizuje■ się■ w■ prawie■ handlowym,■ cywilnym,■■
w■szczególności,■w■ transakcjach■ fuzji■ i■przejęć,■ jak■ również■
zajmuje■ się■ zagadnieniami■ związanymi■ z■ funduszami■
inwestycyjnymi.■ Ma■ również■ doświadczenie■ w■ zakresie■
wprowadzania■ na■ rynek■ polski■ zagranicznych■ funduszy■
inwestycyjnych,■w■tym■pierwszego■funduszu■zagranicznego■
typu■ ETF.■ Przed■ dołączeniem■ do■ Deloitte■ Legal■■
Bogumiła■Strublewska-Guzowska■pracowała■w■dużych■
międzynarodowych■kancelariach■prawniczych■w■Polsce.
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ZAREZERWUJ JUŻ DZIŚ! Wypełniony formularz wyślij na faks nr 022 292 30 94, 022 379 29 01 lub na e-mail: zgloszenia@mmcpolska.pl 
Formularz jest przeznaczony dla jednej osoby. W przypadku rezerwacji dla większej liczby osób, prosimy o powielenie blankietu.

data i podpis pieczątka firmy

1.	 Koszt	uczestnictwa	jednej	osoby	w	warsztatach	
wynosi:
–		2	795	zł	+	23%	VAT	w	przypadku		 	

pisemnego	zgłoszenia	do	5	listopada	2012	r.,
–		3	295	zł	+	23%	VAT	po	5	listopada	2012	r.

2.	 Cena	obejmuje	prelekcje,	materiały	dotyczące	
warsztatów,	przerwy	kawowe oraz	lunch.

3.	 Po	otrzymaniu	zgłoszenia,	prześlemy	Państwu	
potwierdzenie	udziału	i	fakturę	pro-forma.

4.	 Prosimy	o	dokonanie	wpłaty	w	terminie	14	dni	
od	wysłania	zgłoszenia,	ale	nie	później	niż	przed	
rozpoczęciem	warsztatów.

5.	 Wpłaty	należy	dokonać	na	konto	widniejące	
na fakturze.

6.	 Rezygnację	z	udziału	należy	przesyłać	listem	
poleconym	na	adres	organizatora.

7.	 W	przypadku	rezygnacji	do	5	listopada	2012	r.	
obciążymy	Państwa	opłatą	administracyjną	
w	wysokości	400 zł + 23%	VAT.

8.	 W	przypadku	rezygnacji	po	5	listopada	2012	r.	
pobierane	jest	100%	opłaty	za udział.

9.	 Nieodwołanie	zgłoszenia	i	niewzięcie	udziału	
w warsztatach	powoduje	obciążenie	pełnymi	
kosztami	udziału.

10.		Niedokonanie	wpłaty	nie	jest	jednoznaczne	
z rezygnacją	z	udziału.

11.	 Zamiast	zgłoszonej	osoby	w	warsztatach	
może	wziąć	udział	inny	pracownik	firmy	pod	
warunkiem	przesłania	danych	osoby	zastępczej	
drogą	mailową	lub	pocztową	w	terminie	do	7	dni	
przed rozpoczęciem warsztatów.

12.	 Organizator	zastrzega	sobie	prawo	do	zmian	
w programie.

WYPEŁNIJ	DRUKOWANYMI	LITERAMI
Imię

Nazwisko

Stanowisko

Departament

Firma

Ulica

E-mail

Kod	pocztowy Miasto

Telefon Fax

Warunki	uczestnictwa

TAK,	chcę	wziąć	udział	w	warsztatach	„Implementacja Dyrektywy UCITS IV w świetle nowelizacji ustawy 
o funduszach inwestycyjnych i przepisach wykonawczych do ustawy”,	termin: 4-5	grudnia	2012r.
Cena	2	795	zł	+	23%	VAT	–	do	5	listopada	2012	r.
Cena	3	295	zł	+	23%	VAT	–	po	5	listopada	2012	r.

NIE,	nie	wezmę	udziału	w prezentowanych	warsztatach,	jednak	proszę	o informowanie	mnie	
o planowanych	wydarzeniach	organizowanych	przez	MM	Conferences	SA

TAK,	Proszę	o	wystawienie	faktury	VAT

TAK,	proszę	o	umieszczenie	danych	uczestnika	na	fakturze

Pełna	nazwa	firmy

Oddział	/	dział	firmy	/	z	dopiskiem

Imię	i	nazwisko

Ulica

Kod	pocztowy Miasto

DANE	DO	WYSYŁKI	FAKTURY	(jeżeli	są	inne	niż	dane	do	faktury):

DANE	DO	FAKTURY:
W przypadku konieczności wystawienia faktury VAT proszę podpisać niniejsze oświadczenie: 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12.05.1993 (DzU 39 poz. 176)

Pełna	nazwa	firmy

Ulica

i	posiada	numer	NIP

Kod	pocztowy Miasto

oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT SKĄD	DOWIEDZIAŁEŚ	SIĘ	O	NASZYCH	WARSZTATACH?

prasa	..............................................................................................................

TV	...................................................................................................................

internet	........................................................................................................

newsletter	...................................................................................................

kontakt	telefoniczny	z	naszym	konsultantem

inne	(jakie?)	................................................................................................

Usługi	świadczone	dla	pracowników	
samorządu,	które	spełniają	2	warunki	:
1.	Usługi	mające	charakter	kształcenia	

zawodowego	dla	uczestnika	
2.	Finansowane	co	najmniej		

w	70%	ze	środków	publicznych	są	
zwolnione	z	VAT	(podstawa	Art.	43.	
Ust.1	punkt	29).

W	przypadku	spełnienia	powyższych	
warunków	proszę	załączyć	
oświadczenie	potwierdzające	
spełnienie	powyższych	warunków.

Upoważniamy firmę MM Conferences SA do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Oświadczam, że należna kwota zostanie przelana na 
konto MM Conferences SA: Bank Polska Kasa Opieki S.A. 94 1240 1037 1111 0010 2616 6259 w terminie wskazanym na fakturze. Równocześnie 
oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa oraz zobowiązujemy się do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszej umowy. 
Upoważniamy firmę MM Conferences SA do umieszczenia znaku towarowego (logo) firmy na stronie www.mmcpolska.pl w dziale Nasi Klienci. Zgodnie 
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity DzU nr 101 poz. 926 z 2002 r.) MM Conferences SA (zwana dalej 
MM Conferences), informuje, że jest administratorem danych osobowych. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocji  
i marketingu działalności prowadzonej przez MM Conferences, świadczonych usług oraz oferowanych produktów, a także w celu promocji ofert klientów 
MM Conferences. Wyrażamy również zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną ofert oraz informacji handlowych dotyczących MM Conferences 
oraz klientów MM Conferences. Wyrażającemu zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, które jej 
dotyczą, w tym także prawo ich poprawiania. MM Conferences SA z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  
KRS 0000300045, REGON 141312256, wysokość kapitału zakładowego: 536.756,50 zł, kapitał zakładowy opłacony w całości.


