Szkolenie "Nowa ustawa - weryfikacja reprywatyzacji nieruchomości
warszawskich"
Szanowni Państwo,
Pragniemy zaprosić Państwa na szkolenie "Nowa ustawa - weryfikacja reprywatyzacji nieruchomości
warszawskich", w trakcie której omówione zostaną zasady weryfikacji decyzji reprywatyzacyjnych
wydanych w stosunku do nieruchomości warszawskich, objętych działaniem tzw. dekretu
warszawskiego, na podstawie ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji
reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa
("Warszawska ustawa weryfikacyjna").

Tematyka szkolenia
W trakcie szkolenia omówione zostaną w szczególności następujące zagadnienia:
• podstawy działania komisji reprywatyzacyjnej,
• kompetencje komisji reprywatyzacyjnej w trakcie postępowania,
• decyzje komisji reprywatyzacyjnej,
• skutki administracyjnoprawne i cywilnoprawne wydania określonych decyzji przez komisję
reprywatyzacyjną.

Do kogo kierowana jest propozycja szkolenia?
Szkolenie skierowane jest w szczególności do deweloperów oraz innych podmiotów zajmujących się
inwestycjami mieszkaniowymi, biurowymi, handlowymi i przemysłowymi na terenie Warszawy.

Termin i miejsce
Szkolenie odbędzie się w dniu 22 czerwca 2017 r. w Hotelu Polonia Palace w Warszawie, przy Alejach
Jerozolimskich 45, sala Wilno&Lwów.

Agenda
9.30-10.00 Rejestracja uczestników
10.00-11.30 I część szkolenia
11.30-11.45 Przerwa kawowa
11.45-13.15 II część szkolenia
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Prelegenci

Szkolenie zostanie przeprowadzone przez Andrzeja Lulkę - radcę prawnego z kancelarii Andrzej
Lulka i Wspólnicy Kancelaria Prawna sp.k. oraz innych radców prawnych i adwokatów kancelarii.
Andrzej Lulka - radca prawny.
Andrzej Lulka jest absolwentem dwóch wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego na
kierunkach prawo oraz lingwistyka stosowana. Przez 15 lat współpracował z
kancelarią Gide Loyrette Nouel (Tokarczuk, Jędrzejczyk i Wspólnicy Kancelaria
Prawna GLN sp.k.). Od 2007 r. w ramach warszawskiego biura GLN był partnerem
odpowiedzialnym za działalność Działu Nieruchomości. Od 2013 r. kontynuował
działalność w ramach kancelarii Andrzej Lulka Kancelaria Radcy Prawnego, a
następnie, od lipca 2014 r. w ramach kancelarii Andrzej Lulka i Wspólnicy Kancelaria Prawna sp.k.
Specjalizuje się w prawie obrotu nieruchomościami oraz prawie budowlanym. Występuje często jako
prelegent na konferencjach dotyczących sektora nieruchomości. Jest autorem licznych publikacji
prasowych na łamach m.in. Eurobuild, Rzeczpospolitej i Gazety Prawnej. Jest prawnikiem
rekomendowanym przez Legal 500 EMEA w 2008, 2009, 2010, 2011 i 2012 r., przez PLC Which
Lawyer w 2009 r. i 2011 r. oraz Chambers Europe 2010, 2011 i 2012 r. w dziedzinie prawa
nieruchomości. Wykładowca UW i szkoły Solvay. Posługuje się językiem angielskim, francuskim i
niemieckim.

Informacje organizacyjne
Koszt uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu wynosi 350 PLN + 23% VAT w przypadku rejestracji
uczestnika do dnia 8 czerwca 2017 r. lub 400 PLN + 23% VAT w przypadku rejestracji uczestnika po
tym terminie.
W cenę wliczone są:
• materiały szkoleniowe
• napoje i słodki poczęstunek w trakcie szkolenia
W celu potwierdzenia uczestnictwa, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego załączonego
poniżej i przesłanie na adres: office@aoede.eu
Liczba miejsc ograniczona.
W razie pytań prosimy o kontakt:
Monika Redek
T: +48 22 630 3333
M: +48 881 212 531
E: office@aoede.eu

Formularz zgłoszeniowy

Tak, chcę wziąć udział w szkoleniu "Nowa ustawa - weryfikacja reprywatyzacji nieruchomości warszawskich"

Nie, nie chcę brać udziału w ww. szkoleniu, jednak wyrażam zgodę na przesyłanie informacji na temat innych szkoleń i
wydarzeń organizowanych przez AOEDE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
1. Imię…………………………………….2. Nazwisko…………………………………………………………………
3.Firma………………………………………………………….. 4. Ulica………………………………………………
5. Kod pocztowy……………………. 6. Miejscowość………………………………7. Telefon………………………
8. Adres e-mail……………………………………………………………………………………………………………
Dane nabywcy do faktury VAT
1.Firma………………………………………………………….. 2. Ulica………………………………………………
3. Kod pocztowy……………………. 4. Miejscowość………………………………5. NIP…………………………..

Warunki uczestnictwa
1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu wynosi 350 PLN + 23% VAT w przypadku rejestracji uczestnika do dnia
08.06.2017 lub 400 PLN + 23% VAT w przypadku rejestracji uczestnika po tym terminie.
2. Cena obejmuje koszt szkolenia, materiałów szkoleniowych, przerwy kawowej oraz napojów w trakcie szkolenia.
3. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza do AOEDE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. na adres
office@aoede-translations.com oznacza zawarcie umowy o umożliwienie uczestnictwa w szkoleniu pomiędzy zgłaszającym
a AOEDE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
4. Po otrzymaniu zgłoszenia wystawiona zostanie faktura proforma, którą należy opłacić najpóźniej 10 dni przed rozpoczęciem
szkolenia na rachunek bankowy prowadzony w ING Banku Śląskim S.A. nr 16 1050 1012 1000 0090 8016 1780. Brak
wpłaty w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację ze szkolenia. Ostateczne potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu
zostanie wysłane uczestnikowi szkolenia w formie e-mail do dnia 14.06.2017.
5. Rezygnacja ze szkolenia jest możliwa przed upływem 10 dni przed dniem jego rozpoczęcia. Rezygnacja ze szkolenia po
upływie tego terminu powoduje obowiązek zapłaty pełnej ceny szkolenia. Zgłaszający jest uprawniony do zastąpienia osoby
pierwotnie zgłoszonej inną osobą.
6. AOEDE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia bez podania
przyczyn. Odwołanie szkolenia nie powoduje powstania po stronie zgłaszającego żadnych roszczeń z tego tytułu.
7. Przez podpisanie i przesłanie niniejszego formularza, zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla
potrzeb realizacji szkolenia "Nowa ustawa - weryfikacja reprywatyzacji nieruchomości warszawskich" oraz w celach
promocji i marketingu spółki AOEDE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., a także wyraża zgodę na
otrzymywanie ofert i informacji handlowych drogą elektroniczną dotyczących spółki AOEDE Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp.k.
8. Oświadczam, iż zapoznałem/-am się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu "Nowa ustawa - weryfikacja reprywatyzacji
nieruchomości warszawskich" oraz zobowiązuje się do dokonania zapłaty ceny ww. szkolenia.
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