9 maja 2018 r.
EXPO XXI WARSZAWA
ul. Prądzyńskiego 12/14

„Wyzwania dla branży paliwowej w 2018 roku”
Program*:
10.30-11.00

rejestracja

11.00-12.30 Panel I - Perspektywy rozwoju rynku paliw
1. Zmiany legislacyjne i ich wpływ na rozwój rynku (SENT GEO, nowelizacje SENT, STIR,
split payment, należyta staranność, elektronizacja rozliczeń podatkowych oraz nowe wykazy
i rejestry).
2. Szara strefa - potrzeba dalszego uszczelnienia rynku i projektowane zmiany.
3. Konstytucja dla biznesu - ułatwienia dla przedsiębiorców.
4. Energetyka rozproszona - nowy obraz.
5. Elektromobilność jako wyzwanie dla transportu drogowego.

Konferencja towarzyszy
XXV Międzynarodowym
Targom STACJA PALIW 2018

Partner merytoryczny

12.30-12.45 przerwa

12.45-14.00 Panel II - Rynek stacji paliw
6. Nowelizacja ustawy BIO.
7. RODO - ochrona danych osobowych w świetle nowych przepisów, obowiązki i kary.
8. Elektromobilność, a infrastruktura stacji paliw.
9. Kontrola jakości paliw płynnych i gazowych (wrażliwe parametry).
10. Struktura i wielkość rynku.
11. Obowiązki dla przedsiębiorców np. kasy fiskalne fiskalne, VRS-y, oznakowanie odmierzaczy
w zakresie rodzajów paliw i BIO.
Do udziału w dyskusji zaproszeni zostali m.in. przedstawiciele administracji państwowej,
organizacji branżowych oraz przedsiębiorstw sektora paliwowego.
program może ulec zmianie
uczestnicy dyskusji w trakcie potwierdzania

*********************************************************************************

Zgłoszenie udziału
Zgłoszenie udziału w forum dla jednej osoby. Każdą następną osobę prosimy zgłaszać na osobnym formularzu.

Udział w konferencji
jest bezpłatny.
Wymagana jest wcześniejsza rejestracja
poprzez przesłanie wypełnionego
zgłoszenia udziału.

Warunkiem uczestnictwa w forum jest przesłanie podpisanego zgłoszenia udziału do dnia 28 kwietnia 2018 r.
faksem (22) 637 50 77 wew. 115 lub e-mailem na adres: i.osinska@paliwa.pl
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania forum bez podania przyczyny oraz zmiany programu.
imię i nazwisko ………..……………..……....…… e-mail.…….………………………………
nazwa firmy …………………………..………………………………………………………
adres ………………………...............................................................................................…
tel. …………………….........…..............… e-mail .................................................................

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z
późn. zm.) informuję, że administratorem danych osobowych jest Polska Izba Paliw Płynnych z siedzibą w (00-195) Warszawie,
ul. Słomińskiego 19 lok 521. Dane osobowe zamieszczone w niniejszym formularzu zgłoszenia przetwarzane są w celu realizacji
wskazanego wyżej forum oraz w celach marketingowych. Jednocześnie informujemy, iż posiadają Państwo prawo dostępu do
treści swoich danych oraz ich poprawiania oraz pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych. Podanie danych
osobowych jest dobrowolne.

Więcej na www.paliwa.pl
(zakładka konferencje i spotkania)
oraz www.targi.paliwa.pl

Organizator:

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących od Polskiej Izby Paliw Płynnych
z siedzibą w (00-195) Warszawie, ul. Słomińskiego 19 lok 521 drogą elektroniczną na podany w formularzu adres e-mail, zgodnie
z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1422).
Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie danych przez PIPP w celach marketingowych, zgodnie z Ustawą z dn. 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

ul. Słomińskiego 19 lok. 521, Warszawa
tel. 22 637 50 77, izba@paliwa.pl

* niepotrzebne skreślić

data ........…..............…

podpis osoby upoważnionej .......................................................

