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 SZANOWNI PAŃSTWO, 
 

serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnej Konferencji adresowanej do Organów 
Zarządzających Jednostek Zainteresowania Publicznego. Głównym celem Konferencji jest 
omówienie konsekwencji zmian ustawy o biegłych rewidentach dla Organów Zarządzających 

w JZP. 
 
Organizatorem wydarzenia jest Grupa UHY ECA S.A. należąca do UHY International sieci 
niezależnych firm członkowskich, świadczących usługi w zakresie audytu, księgowości, 
doradztwa podatkowego oraz biznesowego na całym świecie. 
 

DO UDZIAŁU ZAPRASZAMY W SZCZEGÓLNOŚCI: 

 Członków Zarządów i Rad Nadzorczych 

 Członków Komitetów Audytu 

 Członków Zarządów ds. Finansowych 

 Dyrektorów Finansowych i Ekonomicznych 
 

WŚRÓD OMAWIANYCH ZAGADNIEŃ: 

 obowiązki oraz kary i sankcje dla organów zarządzających w świetle planu działań KNF na 
rok 2018 w zakresie nadzoru publicznego, 

 proces wyboru i współpracy z biegłym rewidentem, 

 sprawozdawczość biegłego rewidenta, obowiązkowa rotacja, świadczenie innych usług, 

 wybrane zmiany w CIT, 

 mechanizm podzielonej płatności (split payment), 

 ewolucja finansów w cyfrowym świecie.  
 
PANEL DYSKUSYJNY: 
zmiany w ustawie o biegłych rewidentach, ustawie o rachunkowości oraz ich wpływ na 
funkcjonowanie Zarządu i Rady Nadzorczej. 

 

DODATKOWO: 
Możliwość bezpłatnej konsultacji z biegłymi rewidentami i doradcami podatkowymi. 

 
 
 
 

   PARTNER MERYTORYCZNY:     PATRONAT MEDIALNY: 

 
 

 

 
 
 

 

An independent member of UHY International 

http://www.uhy-pl.com/
http://www.uhy.com/
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PROGRAM 

 
 

 
09:00 – 09:30 Rejestracja uczestników 

 
09:30 – 10:00 Michał Kołosowski, Partner UHY ECA, Biegły rewident 

Obowiązki oraz kary i sankcje dla organów zarządzających w świetle planu działań KNF na 
rok 2018 w zakresie nadzoru publicznego wynikającego z ustawy o biegłych rewidentach, 
firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. 

 
10:00 – 10:30 dr Roman Seredyński, Partner Zarządzający UHY ECA, Biegły rewident 

Współpraca z biegłym rewidentem. Proces wyboru i współpracy, komunikacja w trakcie 
badania. 
 

10:30 – 11:00  Piotr Woźniak, Partner Zarządzający UHY ECA, ACCA, Biegły rewident 
Sprawozdawczość biegłego rewidenta, obowiązkowa rotacja, świadczenie innych usług niż 
badanie ustawowe. 

 
11:00 – 11:30 Przerwa kawowa 
 
11:30 – 12:00 dr Krystian Barłożewski, Partner UHY ECA, FCCA, Biegły rewident 

Ewolucja finansów w cyfrowym świecie.  Jak wspomóc transformację działów finansowych 
z raportowania przeszłości na kształtowanie przyszłości. 

 
12:00 – 12:30 Arkadiusz Juzwa, Manager UHY ECA, Doradca podatkowy 
 Działania restrukturyzacyjne - nowy obszar ryzyka podatkowego. Aporty, połączenie                       

i podziały spółek a nowe klauzule antyabuzywne w ustawie o CIT. 
 

12:30 - 13:00 Tomasz Moszczyński, Manager UHY ECA, Doradca podatkowy 
 System podzielonej płatności (split payment) – na czym polega? Zyskuje fiskus czy 

podatnik? System zachęt – czy warto? 
 
13:00 - 13:45 Lunch 

 
13:45 - 15:00  Panel dyskusyjny 
  UHY ECA:  dr Roman Seredyński, Piotr Woźniak, Michał Kołosowski, Anna Ławniczak, 

 Dominik Biel  
  Partner merytoryczny:  Dariusz Tenderenda, Członek Zarządu Domu Maklerskiego 

 Navigator Capital 
Zmiany w ustawie o biegłych rewidentach, ustawie o rachunkowości oraz ich wpływ na 
funkcjonowanie Zarządu i Rady Nadzorczej. 
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WYKŁADOWCY 

 
 
 

 

DR ROMAN SEREDYŃSKI - PARTNER ZARZĄDZAJĄCY UHY ECA,  
BIEGŁY REWIDENT 

Doktor nauk ekonomicznych ze specjalizacją rachunkowość. Biegły 
rewident. Jest cenionym specjalistą w dziedzinie polskiego prawa 
bilansowego, Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, a także 
niemieckiego prawa bilansowego. Brał udział w licznych projektach m.in 
dotyczących badania sprawozdań finansowych, w tym spółek giełdowych, 
przekształcania sprawozdań finansowych zgodnie z  MSR/MSSF oraz HGB. 
Wykładowca oraz autor licznych publikacji z zakresu rachunkowości. 
Obecnie zarządza Grupą UHY ECA. 

 

PIOTR WOŹNIAK –  PARTNER ZARZĄDZAJĄCY UHY ECA,                                      
CZŁONEK ACCA, BIEGŁY REWIDENT 

Biegły rewident oraz Członek ACCA. Specjalizuje się 
w zakresie obsługi rynków kapitałowych. Posiada bogate doświadczenie                
w zakresie badania sprawozdań finansowych, sporządzania pakietów 
konsolidacyjnych, przekształceń sprawozdań finansowych zgodnie                        
z  MSR/MSSF i HGB. Obecnie zarządza Grupą UHY ECA, w szczególności 
sprawując nadzór nad Departamentem Audytu. Jest cenionym wykładowcą 
oraz autorem publikacji z zakresu rachunkowości.  

 

MICHAŁ KOŁOSOWSKI – PARTNER UHY ECA,  
BIEGŁY REWIDENT 

Biegły rewident. Posiadacz certyfikatu Diploma in International Financial 
Reporting wydawanego przez ACCA. Specjalista w zakresie obsługi spółek 
z branży nieruchomości i real estate oraz funduszy inwestycyjnych 
zamkniętych. Dysponuje bogatym doświadczeniem w badaniu sprawozdań 
finansowych oraz przekształcaniu sprawozdań finansowych na zgodne 
z MSR/MSSF. Swą szeroką wiedzą dzieli się jako wykładowca oraz autor 
artykułów dotyczących rachunkowości.  
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DOMINIK BIEL – ASSOCIATE PARTNER UHY ECA 

Absolwent  Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Doświadczenie 
zawodowe zdobywał w międzynarodowej firmie audytorskiej. Dysponuje 
bogatym doświadczeniem w badaniu i konsolidacji sprawozdań 
finansowych oraz przekształcaniu i wycenianiu przedsiębiorstw. 
Specjalizuje się także w doradztwie rachunkowym dla spółek giełdowych              
w zakresie zastosowania MSR/MSSF oraz przeprowadzaniu projektów 
pierwszej oferty publicznej (IPO). Brał udział w licznych projektach 
mających na celu wykrycie i zapobieganie nadużyciom (forensic audit). 
Autor licznych artykułów oraz  wykładowca zagadnień z zakresu 
rachunkowości. 

 

ANNA ŁAWNICZAK – DYREKTOR DEPARTAMENTU AUDYTU UHY ECA,  
BIEGŁY REWIDENT 

Biegły rewident. Doświadczenie zawodowe zdobywała w międzynarodowej 
firmie audytorskiej, gdzie kierowała pracą zespołu przeprowadzającego 
badania i przeglądy sprawozdań finansowych. Posiada praktyczną wiedzę 
i bogate doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych 
zgodnie z Ustawą o Rachunkowości, jak i Międzynarodowymi Standardami 
Rachunkowości (MSR/MSSF). W trakcie swojej pracy zawodowej 
zajmowała się również sporządzaniem pakietów konsolidacyjnych 
oraz realizowaniem projektów Due Diligence. 

 

ARKADIUSZ JUZWA - MANAGER UHY ECA, DORADCA PODATKOWY 

Absolwent Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 
oraz studiów podyplomowych w zakresie podatków w Wyższej Szkole 
Bankowej w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie. Od 2004 r. 
zawodowo związany z tematyką podatków, a od 2009 r. wykonuje stale 
zawód doradcy podatkowego. Doświadczenie zawodowe zdobywał                          
w spółkach doradztwa podatkowego – początkowo jako asystent doradcy 
podatkowego, a następnie jako doradca podatkowy, pełniąc m.in. funkcję 
zastępcy dyrektora departamentu w jednej z czołowych spółek doradztwa 
podatkowego w kraju. Specjalizuje się w problematyce dotyczącej podatku 
dochodowego. Autor licznych artykułów o tematyce podatkowej. 

 TOMASZ MOSZCZYŃKI - MANAGER UHY ECA, DORADCA PODATKOWY 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Od początku kariery zawodowej specjalizuje się w prawie podatkowym. 
Doświadczenie zawodowe zdobywał jako asystent doradcy podatkowego 
współpracując z kancelarią doradcy podatkowego, a następnie jako 
doradca podatkowy w spółce doradczej. Specjalizuje się w problematyce 
dotyczącej podatku od towarów i usług. Doświadczony wykładowca i autor 
materiałów szkoleniowych oraz licznych artykułów o tematyce podatkowej.   
Posiada kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu zarówno pojedynczych 
szkoleń, jak również specjalistycznych kursów z zakresu prawa 
podatkowego.  

http://m.in/
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DR KRYSTIAN BARŁOŻEWSKI -  PARTNER W GRUPIE UHY ECA,                          
CZŁONEK ACCA, BIEGŁY REWIDENT 

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Stopień 
naukowy uzyskał w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej 
Handlowej w Warszawie. Karierę zawodową rozpoczynał w wiodących 
firmach doradczych z tzw. „Wielkiej Czwórki”, gdzie przez kilka lat 
prowadził i uczestniczył w badaniach sprawozdań finansowych 
oraz audytach systemów kontroli wewnętrznej. Zdobyte doświadczenie 
wykorzystał prowadząc projekty strategiczne oraz pełniąc funkcje 
kierownicze w obszarach finansów, sprzedaży i marketingu w największych 
polskich i zagranicznych przedsiębiorstwach. Posiada bogate doświadczenie 
zagraniczne, które zdobywał podczas staży zawodowych i naukowych 
w Rosji oraz w Niemczech. 

 

DARIUSZ TENDERENDA - CZŁONEK ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO 
NAVIGATOR, PARTNER W NAVIGATOR CAPITAL  

Ukończył MBA University of Minnesota, Szkołę Główną Handlową oraz 
studia podyplomowe z bankowości w Szkole Głównej Handlowej. 

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie doradztwa 
finansowego: doradzał m.in. przy wprowadzaniu spółek na giełdę papierów 
wartościowych (IPO i SPO), fuzjach spółek giełdowych, przy transakcjach 
kupna sprzedaży przedsiębiorstw na rynku niepublicznym oraz procesach 
prywatyzacji. Przez blisko 5 lat pracował w firmie doradczej BRE Corporate 
Finance S.A. w Grupie BRE Banku jako Dyrektor. Wcześniej pracował 
w Millennium Domu Maklerskim S.A. oraz w BIG Finance Sp. z o.o.w Grupie 
Banku Millennium jako Ekspert Corporate Finance. 



 

 
www.uhy-pl.com 

KONTAKT 
 
 

Prosimy o zgłoszenie udziału w Konferencji za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, przy 
czym informujemy, że ilość miejsc jest ograniczona i decyduje kolejność przyjmowania 
zgłoszeń. 
 
Kliknij TUTAJ, by przejść do formularza zgłoszeniowego. 
 
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt: 
 

ALEKSANDRA PILECKA 

tel. kom. +48 506 368 633 
email                 aleksandra.pilecka@uhy-pl.com  

 
 
 
 

REGULAMIN                                  
KONFERENCJI 

 

 

Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

 
1. Konferencja organizowana jest przez Grupę UHY ECA zwaną dalej Organizatorem.  

2. Organizator nie pobiera żadnych opłat od Uczestników w związku z uczestnictwem                                 

w Konferencji. 

3. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu, parkingu i ewentualnych noclegów Uczestników 

Konferencji. 

4. Organizator zapewnia materiały konferencyjne i poczęstunek w ramach przerw kawowych oraz 

lunchu. 

5. W celu dokonania zgłoszenia Uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia formularza 

zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Organizatora. Kliknij TUTAJ, by przejść do 

formularza zgłoszeniowego. 

6. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność przyjmowania zgłoszeń.  

7. Limit miejsc dla uczestników z jednego podmiotu to 2 osoby. 

8. Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego w terminie do 3 dni roboczych Organizator prześle 

Uczestnikowi potwierdzenie uczestnictwa na adres e-mail wskazany w formularzu 

zgłoszeniowym. 

9. Organizator zobowiązuje się do przesłania na adres poczty elektronicznej  wskazany w 

formularzu zgłoszeniowym informację  o wszelkich zmianach związanych z Konferencją.  

10. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Konferencji Uczestnik zobowiązany jest powiadomić 

Organizatora na 5 dni roboczych przed datą Konferencji. W przeciwnym wypadku Uczestnik 

zostanie obciążony kosztami w kwocie 400 zł.  

 

http://uhy-pl.com/formularz-zgloszeniowy-konferencja-uhy-eca-22-03-2018/
mailto:aleksandra.pilecka@uhy-pl.com
http://uhy-pl.com/formularz-zgloszeniowy-konferencja-uhy-eca-22-03-2018/

