
 

 

An independent member of UHY International 



 

ń  

 KONFERENCJA JZP 09.04.2019 

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnej Konferencji adresowanej do Organów Zarządzających Jednostek Zainteresowania 

Publicznego.  

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 Zarządu 

 Członków Rad Nadzorczych 

 Komitety Audytu 

 
Wśród omawianych zagadnień: 

 Niezależność i rotacja biegłego rewidenta, usługi zakazane – kary i sankcje 

 Zarządzanie ryzykiem, audyt wewnętrzny, audyt ISO, compilance 

 Raportowanie schematów podatkowych 

 Monitoring horyzontalny, odpowiedzialność podmiotów zbiorowych 

 Plan działań KNF na 2019 rok w zakresie nadzoru publicznego 

Dodatkowo: 

Możliwość bezpłatnej konsultacji z biegłymi rewidentami, doradcami podatkowymi i radcami prawnymi. 
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9:00-9:30                                    Rejestracja uczestników 

9:30-9:45           Powitanie 

9:45-10:30                                   Dominik Biel 

                                                    Niezależność i rotacja biegłego rewidenta, usługi zakazane – kary i sankcje 

10:30-11:00                                 dr Krystian Barłożewski 

                                                    Zarządzanie ryzykiem, audyt wewnętrzny, audyt ISO, compliance – jak to                  

                                                    połączyć w jedną spójną całość? 

11:00-11:30                                 Przerwa kawowa 

11:30-13:00                                 dr Karolina Tobolska-Grela, Adam Trawiński 

                                                    Czy nowe regulacje compliance uchronią członka zarządu lub rady                         

                                                    nadzorczej przed odpowiedzialnością? Raportowanie schematów            

                                                    podatkowych, monitoring horyzontalny, odpowiedzialność podmiotów   

                                                    zbiorowych  

13:00-13:45                                 Lunch 

13:45-15:00                                 Panel dyskusyjny 

                                                    dr Roman Seredyński, Piotr Woźniak, Michał Kołosowski,  

                                               Dominik Biel, dr Karolina Tobolska-Grela, Bartosz Krzes iak 
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Plan działań Komisji Nadzoru Finansowego na rok 2019 w zakresie 

nadzoru publicznego wynikającego z ustawy o biegłych rewidentach 
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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, Członek Rad 

                                          Nadzorczych/Komitetów Audytu spółek notowanych na GPW 

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. Swoim 

bogatym doświadczeniem biznesowym i praktyczną wiedzą wspiera Jednostki Zainteresowania Publicznego – od wielu lat 

jest Członkiem Rad Nadzorczych Betacom S.A. i Unibep S.A.. 
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DOMINIK BIEL – PARTNER UHY ECA, BIEGŁY REWIDENT 

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 giełdowychmw 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. 

DR KAROLINA TOBOLSKA-GRELA – SENIOR ASSOCIATE UHY ECA, RADCA PRAWNY 

Doktor nauk prawnych oraz radca prawny. Doświadczenie zawodowe zdobywała w wiodących kancelariach prawnych  

oraz w kancelarii doradztwa prawno-podatkowego. Prowadziła liczne projekty restrukturyzacyjne z zakresu przekształceń,  

fuzji i przejęć. Aktywnie doradzała przy transakcjach aportowych, sprzedaży przedsiębiorstw i ich aktywów, zbywania udziałów i akcji 

spółek kapitałowych, jak również praw wspólników spółek osobowych. Wspierała także klientów w procesie emisji obligacji 

korporacyjnych. Prowadzi obsługę prawną przedsiębiorców, przede wszystkim spółek, w zakresie ich tworzenia, bieżącej działalności, 

przygotowania i negocjowania umów, restrukturyzacji, likwidacji i sukcesji działalności gospodarczej. Specjalizuje się w prawie 

handlowym i cywilnym. Jest autorką publikacji z zakresu prawa spółek oraz prawa cywilnego, w tym współautorką monografii 

„Spółka komandytowo-akcyjna”. 

DR KRYSTIAN BARŁOŻEWSKI – PARTNER UHY ECA ADVISORY, ACCA 

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. Krystian jest biegłym rewidentem (nr w rejestrze: 12057), 

członkiem ACCA oraz posiada kwalifikacje Certified Internal Auditor. W Grupie UHY ECA jest odpowiedzialny za realizację i nadzór 

nad projektami doradczymi ukierunkowanymi na pomiar i poprawę efektywności przedsiębiorstw.  
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ADAM TRAWIŃSKI - ASSOCIATE PARTNER UHY ECA, DORADCA PODATKOWY 

Doradca podatkowy. Doświadczenie zawodowe zdobywał w dziale doradztwa podatkowo-prawnego PwC, gdzie uczestniczył  

w wielu projektach w szczególności dotyczących międzynarodowego prawa podatkowego oraz z dziedziny fuzji i przejęć. 

Ostatnio związany z wiodącą kancelarią doradztwa podatkowego w Polsce, w której wraz z zespołem zajmował się 

prowadzeniem projektów restrukturyzacyjnych. W ramach UHY ECA kieruje działem doradztwa podatkowego oraz zajmuje się 

rozwijaniem usług doradztwa prawnego dla polskich i zagranicznych podmiotów. Jest ekspertem z zakresu podatku 

dochodowego, specjalizuje się m.in. w międzynarodowym prawie podatkowym oraz zagadnieniach związanych z sukcesją i 

ochroną majątku. Adam jest autorem i współautorem komentarzy oraz artykułów z zakresu prawa podatkowego w prasie 

codziennej i czasopismach specjalistycznych. 

BARTOSZ KRZESIAK - Dyrektor Departamentu Emisji Akcji w Navigator Capital Group,  

                                    Członek Rady Autoryzowanych Doradców GPW 

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe na rynku kapitałowym. Doradzał m.in. w projektach jak IPO, SPO, transakcje przejęcia 

(przejęcie odwrotne dwóch spółek publicznych), private placement i wprowadzenie akcji do obrotu na NewConnect. Doświadczenie na 

rynku kapitałowym zdobywał m.in. w Deutsche Banku w dziale Polish Strategic Corporates oraz na Giełdzie Papierów Wartościowych 

w Warszawie S.A. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (Finanse i Bankowość). Prowadzi szkolenia z zakresu 

obowiązków informacyjnych spółek giełdowych oraz funkcjonowania rynków kapitałowych. Certyfikowany Doradca w ASO. Członek 

Rady Autoryzowanych Doradców (komitet doradczy Zarządu GPW ds. rozwoju alternatywnego systemu obrotu). Członek Rad 

Nadzroczych/Komitetów Audytu spółek notowanych na GPW. 
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Zainteresowany? 
 

 

Prosimy o zgłoszenie udziału w Konferencji za pośrednictwem FORMULARZA 

ZGŁOSZENIOWEGO - ilość miejsc jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń.  

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt: 

ALEKSANDRA PILECKA 

tel. kom. +48 506 368 633 

email: aleksandra.pilecka@uhy-pl.com 
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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 4 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. 
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