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13:00 – 13:15 Rejestracja i kawa powitalna

13:15 – 13:25 Otwarcie konferencji

13:25 – 13:55

Zmiany w MSR/MSSF od 2016 roku

• Co się zmienia w standardach obecnie?

• Jakie zmiany w standardach planowane są w najbliższej przyszłości.

• Zmiany w MSR1 w ramach „Inicjatywy w zakresie ujawnień”.

Monika Jakubczyk, Partner w dziale Audytu

13:55 – 14:25

Co wprowadzi jeszcze MSSF 15? (wybrane zagadnienia szczegółowe)

• Umowy o sprzedaż ze wstrzymaną dostawą (bill-and-hold arrangements).

• Umowy z udzielonym przyrzeczeniem odkupu (repurchase agreements).

Marcin Samolik, Starszy Menedżer, Centrum Techniczne MSSF

14:25 – 14:55

Jednolity plik kontrolny

• Czym jest standard JPK i jak wpłynie na praktykę organów kontrolnych.

• Polska implementacja JPK na tle innych krajów Unii Europejskiej.

• Na co należy zwrócić uwagę przygotowując się do obsługi kontroli wykorzystujących struktury JPK.

• Różne firmy, różne podejścia do JPK – omówienie najciekawszych wdrożeń rozwiązań obsługujących struktury JPK.

Ernest Frankowski, dyrektor w dziale Doradztwa Podatkowego

14:55 – 15:10 Przerwa kawowa

15:10 – 15:40

Nowelizacja regulacji akcyzowych – wybrane aspekty

• Nowe preferencje w zakresie energii elektrycznej - zwolnienia z akcyzy dla energii zużywanej przez spółki
energochłonne.

• Nowe wymogi dla wyrobów ze stawką 0 zł.

• Główne zmiany w zakresie ewidencji akcyzowych.

Anna Wibig, menedżer w dziale Doradztwa Podatkowego

15:40 – 16:10

Trendy raportowania – raport wpływu

• Mierzenie wpływu – w jakim celu takie działania się wykonuje?

 – Raporty roczne;

 – Raporty okazjonalne;

 – Oceny skutków regulacji;

 – Mierzenie wpływu zjawisk gospodarczych.

• Dobre praktyki.

Julia Patorska, Starszy menedżer w dziale Konsultingu

16:10 – 16:40

Klauzula obejścia prawa podatkowego

• Powody wprowadzania klauzuli.

• Podstawowe założenia klauzuli.

• Korzyści i zagrożenia związane ze stosowaniem klauzuli.

• Co będzie dopuszczalne pod rządami nowych przepisów.

Maciej Guzek, Starszy menedżer w dziale Doradztwa Podatkowego

16:40 – 17:10 Lunch

Program konferencji



Prelegenci

Monika Jakubczyk
Partner w Dziale Audytu Deloitte, Wiceprezes Zarządu Deloitte Polska
Monika Jakubczyk posiada wieloletnie doświadczenie audytorskie zdobyte w Polsce oraz w Stanach Zjednoczonych, gdzie pracowała w biurze 
Deloitte w Nowym Jorku. Monika nadzoruje i kieruje badaniami sprawozdań finansowych jak również projektami doradztwa rachunkowego 
i kontroli wewnętrznej w spółkach z różnych sektorów gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów notowanych na giełdzie 
warszawskiej. Monika Jakubczyk specjalizuje się w sprawozdawczości zgodniej z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej 
(MSSF) oraz Amerykańskimi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Jest odpowiedzialna za współpracę Deloitte ze Stowarzyszeniem 
Emitentów Giełdowych i Giełdą Warszawską w zakresie Konferencji dotyczących sprawozdawczości MSSF. Jest również autorem licznych publikacji 
związanych z tematyką sprawozdawczości finansowej MSSF. Monika Jakubczyk jest członkiem Brytyjskiego Stowarzyszenia Biegłych Rewidentów 
(ACCA).

E-mail: mjakubczyk@deloitteCE.com

Ernest Frankowski
Dyrektor w dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte
Ernest jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji UW, Polsko – Japońskiej Akademii Technik Komputerowych oraz Instytutu Historycznego 
UW. W latach 1998 – 2002 pracował, jako programista, projektant stron internetowych, specjalista ds. bezpieczeństwa IT, dziennikarz branży 
informatycznej oraz administrator sieci teleinformatycznych. Od 2002 pracuje w firmach doradczych. Specjalizuje się ponadto w zagadnieniach 
związanych z podatkowymi aspektami obrotu dobrami intelektualnymi. Ernest jest licencjonowanym doradcą podatkowym, certyfikowanym 
specjalistą CISA, CISM, CGEIT, ekspertem w zakresie e-podatków, środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych aspektów obrotu 
wartościami intelektualnymi. Jest także specjalistą w zakresie praktycznego wykorzystania technologii informatycznych dla celów podatkowych 
(SAP/ABAP, Lotus Designer, MS/MYSQL, PHP, .NET i inne).

E-mail: efrankowski@deloitteCE.com

Maciej Guzek
Starszy Menedżer w dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte
Maciej Guzek posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie doradzania klientom krajowym i międzynarodowym w kwestiach związanych 
z działalnością na rynku dóbr przemysłowych, w branży nieruchomościowej oraz w branży energetycznej. Specjalizuje się w doradztwie 
dla podmiotów działających na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych. Przeprowadził około 100 szkoleń z zakresu podatków, w tym 
w szczególności z zakresu specjalnych stref ekonomicznych. Jest licencjonowanym doradcą podatkowym. Ukończył studia na Wydziale Prawa 
i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autor wielu publikacji nt. klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania.

E-mail: mguzek@deloitteCE.com

Marcin Samolik
Starszy Menedżer w dziale Audytu Deloitte
Jest członkiem Zespołu ds. Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej od 2010 roku. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie we współpracy 
z klientami z różnych branż, ze szczególnym uwzględnieniem spółek giełdowych. W ramach Zespołu MSSF, zajmuje się świadczeniem usług 
doradztwa w zakresie stosowania przepisów MSSF oraz interpretacji tych przepisów. Prowadzi też webcasty, konferencje, warsztaty i seminaria 
z zakresu MSSF oraz jest autorem licznych publikacji prasowych związanych z tematyką MSSF. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta.

E-mail: msamolik@deloitteCE.com

Julia Patorska
Starszy Menedżer w dziale Konsultingu Deloitte
Julia Patorska jest zastępcą dyrektora w firmie Deloitte. Z wykształcenia jest ekonomistką. Studia magisterskie odbyła w SGH oraz na Universidad 
de Seville w Hiszpanii, a następnie studia doktoranckie w SGH. Posiada kilkuletnie doświadczenie jako urzędnik służby cywilnej w Ministerstwie 
Infrastruktury, gdzie zajmowała się finansowaniem infrastruktury z funduszy pozabudżetowych. Julia posiada szeroką wiedzę na tematy związane 
z finansowaniem inwestycji publicznych. Jako konsultant realizowała wspierając zarówno podmioty publiczne jak i prywatne. Ponadto od kilku lat 
Julia rozwija usługi doradcze w obszarze analiz społecznych i ekonomicznych. W przeszłosci m.in. doradzała w zakresie prognozowania wydatków 
strukturalnych na poziomie krajowym i UE, zajmowała się oceną wpływu regulacji i zmian realizowanych polityk na gospodarkę i społeczeństwo, 
a ponadto prowadziła badania nad rozwojem regionalnym w kontekście zarządzania zmianą gospodarczą.

E-mail: jpatorska@deloitteCE.com

Anna Wibig
Menedżer w dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte
Anna jest menedżerem w Zespole Podatku Akcyzowego i Ceł Deloitte. Jest doradcą podatkowym nr 10641 oraz członkiem Grupy Akcyzowej 
przy Radzie Podatkowej Lewiatan. Obecnie jest w trakcie uzyskiwania kwalifikacji ACCA. Anna posiada ponad11-letnie doświadczenie w zakresie 
podatku akcyzowego. Anna posiada bogate doświadczenie w bieżącym doradztwie krajowym oraz międzynarodowym podmiotom z branży 
energetycznej, paliwowej oraz alkoholowej. Nadzorowała wiele przeglądów podatkowych w zakresie akcyzy zmierzających do identyfikacji 
ryzyk podatkowych oraz zwiększania efektywności podatkowej. Zaangażwowana w projekty wpierajace spółki w wejście w reżim odbiorcy 
przemysłowego oraz reżim podatku akczowego, Jest autorem publikacji w prasie codziennej oraz specjalistycznej o tematyce podatkowej. Anna 
prowadziła również liczne szkolenia, przede wszystkim w zakresie podatku akcyzowego.

E-mail: awibig@deloitteCE.com



Czas i miejsce
Środa, 11 maja 2016 r.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 
Sala Notowań
ul. Książęca 4
00-498 Warszawa

Uczestnicy
Konferencja skierowana jest do: dyrektorów finansowych, członków zarządów odpowiedzialnych za finanse i rachunkowość, głównych księgowych, 
przedstawicieli działów prawnych i finansowych

Konferencja przeznaczona jest wyłącznie dla przedstawicieli spółek należących do SEG oraz klientów Deloitte.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Rejestracja 
Zgłoszenia należy przesyłać elektronicznie po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.seg.org.pl 
Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Rejestracja trwa do: 6 maja 2016 r.

Kontakt
Dodatkowych informacji udziela: Agata Bednarczyk, tel.: 501 188 438, e-mail: agata.bednarczyk@seg.org.pl
W sprawie członkostwa prosimy o telefon do Biura SEG (22) 826 26 89

Więcej informacji o konferencji na stronie:

www.seg.org.pl

Dodatkowe informacje 

Nazwa Deloitte odnosi się do jednej lub kilku jednostek Deloitte Touche Tohmatsu Limited, prywatnego podmiotu prawa brytyjskiego 
z ograniczoną odpowiedzialnością i jego firm członkowskich, które stanowią oddzielne i niezależne podmioty prawne. Dokładny opis struktury 
prawnej Deloitte Touche Tohmatsu Limited oraz jego firm członkowskich można znaleźć na stronie www.deloitte.com/pl/onas

© 2016 Deloitte Polska. Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited


