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SZANOWNI PAŃSTWO, 
 

 
serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnej Konferencji o tematyce finansowej, 
podczas której omawiane będą aspekty podatkowe, rachunkowe oraz prawne. 

 
Organizatorem Konferencji jest spółka UHY ECA S.A. należąca do UHY International, 
spójnej sieci niezależnych firm członkowskich, świadczących usługi w zakresie audytu, 
księgowości, doradztwa podatkowego oraz biznesowego na całym świecie.  
 
Konferencja CFO to zapoczątkowany w 2010 roku przez Grupę UHY ECA cykl wydarzeń 
merytorycznych, organizowanych w największych miastach Polski. Konferencje cieszą się 
dużą popularnością i dają możliwość wymiany poglądów i doświadczeń oraz uczestniczenia 
w wielu interesujących wykładach i dyskusjach ze specjalistami Grupy UHY ECA i nie tylko. 
 

DO UDZIAŁU ZAPRASZAMY: 
-  Prezesów Zarządów 
-  Członków Zarządów ds.Finansowych 
-  Dyrektorów Finansowych 
-  Dyrektorów Ekonomicznych 
-  Dyrektorów Działów Podatkowych 
-  Głównych Księgowych 

 

WŚRÓD OMAWIANYCH ZAGADNIEŃ: 
-  Zmiany w UoR od 2017 r.  
-  Analiza wybranych zmian w MSR/MSSF na lata 2017-2019 
-  Fuzje i przejęcia 
-  Ceny transferowe 2017 
-  Zmiany w ustawie o biegłych rewidentach 
-  Zmiany w CIT i PIT 
-  Zmiany w ustawie o biegłych rewidentach oraz ich wpływ na UoR i funkcjonowanie 

Zarządu i Rady Nadzorczej 
 

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

 

PATRONAT MEDIALNY: 
 
 

 
 

 
 
 
  

 

An independent member of UHY International 
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PROGRAM 
 
 

 
09:00 – 09:30 Rejestracja uczestników 

 
09:30 – 10:15 Piotr Woźniak, Partner Zarządzający UHY ECA, ACCA, Biegły rewident 

Zmiany w UoR od 2017 r. - ujawnianie informacji niefinansowych i informacji dotyczących 
różnorodności. Analiza wybranych zmian w MSR/MSSF na lata 2017-2019 - coroczne 
poprawki do MSR/MSSF, zmiany w wybranych standardach oraz „nowe” standardy                
MSSF 15, MSSF 16 i MSSF 9. 

 
10:15 – 11:00 Michał Serafin, Manager UHY ECA 

Ceny transferowe 2017. Omówienie aktualnych zagadnień związanych z dokumentacjami 
local file i master file oraz raportami country by country, w tym proponowane zmiany 
przepisów. 

 
11:00 – 11:20  Przerwa kawowa 

 
11:20 – 12:00 Michał Kołosowski, Partner UHY ECA, Biegły rewident 

Fuzje i przejęcia - finansowanie, przepisy prawa i praktyka 
 

12:00 – 12:45 Arkadiusz Juzwa, Manager UHY ECA 
Zmiany w CIT. Planowane zmiany Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych                    
i Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 
 

12:45 - 13:30 Lunch 
 

13:30 - 15:00  dr Roman Seredyński, Piotr Woźniak, Michał Kołosowski 
Panel dyskusyjny 
Zmiany w ustawie o biegłych rewidentach oraz ich wpływ na UoR i 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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MICHAŁ SERAFIN - MANAGER DS. CEN TRANSFEROWYCH UHY 
ECA 

Ekonomista; absolwent Politechniki Rzeszowskiej, specjalność 
Finanse i Rachunkowość. Doświadczenie zdobył podczas 
długoletniej pracy w Departamencie Cen Transferowych                  
w jednej z największych polskich firm doradztwa 
podatkowego. Specjalizuje się w opracowaniu dokumentacji 
podatkowych dla transakcji z podmiotami powiązanymi, 
metodologii rozliczeń oraz projektów polityki cen 
transferowych dla podmiotów działających w wielu branżach. 
Doświadczony wykładowca oraz autor i współautor publikacji 
prasowych w zakresie problematyki cen transferowych. 

 ARKADIUSZ JUZWA - MANAGER UHY ECA 

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. 

http://m.in/


 

 
www.uhy-pl.com 

KONTAKT 
 
 

Prosimy o zgłoszenie udziału w Konferencji za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego do 
dnia 08.09.2017 r., 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 4 dni roboczych Organizator prześle 

Uczestnikowi potwierdzenie uczestnictwa na adres e-mail wskazany w karcie zgłoszeniowej. 

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

zgłoszeniowej 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-cfo-2017/
mailto:aleksandra.pilecka@uhy-pl.com
http://uhy-pl.com/formularz-zgloszeniowy-cfo-2017/

