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Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych oraz firma doradcza aLtO mają 

przyjemność zaprosić na konferencję „Podatkowe i prawne przeregulowanie - 
jak (czy) można okiełznać rosnące ryzyko dla spółek i zarządu?", która odbędzie 

się 10 kwietnia 2019 roku w hotelu Polonia Palace (sala Chicago), al. Jerozolimskie 

45, Warszawa.

W pierwszej części konferencji eksperci firmy ALTO przedstawią zmiany 

w przepisach podatkowych w kontekście ekspozycji członków zarządu na 

ryzyko oraz zastanowią się nad skutecznością narzędzi do zarządzania ryzykiem 

podatkowym. W dalszej kolejności prelegenci będą mówić o wyzwaniach 

związanych z regulacjami dotyczącymi odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, 

a także opowiedzą o tym, na co należy zwrócić uwagę w kontekście komunikacji 

emitentów z inwestorami.

W ostatniej części spotkania dyskutować będziemy o nowym formacie rocznych 

sprawozdań finansowych za 2020 rok i sposobie przygotowania się do nowego 

obowiązku raportowania.

Konferencja skierowana jest do: 
• dyrektorów finansowych, 
• członków zarządów odpowiedzialnych za finanse i rachunkowość, 

głównych księgowych, 
• przedstawicieli działów prawnych i finansowych.

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Przydatne case studies
Najnowsze zmiany i regulacje prawne oraz podatkowe
Szerokie grono eksperckie
networking



Program

10:00-10:25 Rejestracja i kawa powitalna

10:25-10:30  Otwarcie i wprowadzenie 

Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

10:30-11:15 Część 1: Dynamiczne zmiany w przepisach podatkowych, a ekspozycja  
 członków zarządu na ryzyko

 ■ Najważniejsze zmiany w prawie podatkowym i ich wpływ na biznes (executive summary) 
 ■ TP, MDR czy WHT - wspólne oświadczenia członków zarządu
 ■ Zaostrzanie przepisów KKS związanych z podatkami 
 
Paweł Fałkowski, Partner, Doradca Podatkowy, alto

11:15-12:00  Część 2: Narzędzia do zarządzania ryzykiem podatkowym - czy są skuteczne?
 ■ Wewnętrzne procedury podatkowe - czy wobec ilości zmian oraz stopnia skomplikowania  

przepisów nadal działają?
 ■ Indemnity letters and D&O - sposoby na zabezpieczenie pozycji członków zarządu  

Kamil Lewandowski, Partner, Doradca Podatkowy, alto

12:00-12:20  przerwa kawowa

12:20-12:50 Część 3: Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych - jak się zabezpieczyć przed nowym   
 wymiarem odpowiedzialności

 ■ Główne obszary ryzyka jakie niesie ze sobą nowa regulacja
 ■ Definiowanie poziomu należytej staranności wymaganej od spółki i jej przedstawicieli
 ■ Kolejna formalność czy zmiana sposobu myślenia o prowadzeniu działalności
 
Tomasz Fiałek, Counsel, Adwokat, ALTO 

12:50-13:20 Część 4: Słowa mają moc prawną - używaj rozważnie
 ■ Granica między transparentnością a chaosem informacyjnym i wprowadzaniem w błąd
 ■ Zagrożenia i ryzyka dla emitentów oraz członków zarządów i rad nadzorczych
 
Maja Gawrońska, iR Manager, alto

13:20-13:40 przerwa kawowa

13:40-14:10 Część 5: ESEF - nowy format rocznych sprawozdań finansowych za 2020 rok  
 - jak przygotować się do nowego obowiązku raportowania? 
  
 Małgorzata Pełka, Manager technology & Reporting, alto

14:10-15:00 Lunch



PrelegenCi

Mirosław Kachniewski
Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Przed dołączeniem do SEG pracował w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, gdzie 
koordynował współpracę międzynarodową, prace analityczne oraz politykę informacyjną 
i edukacyjną. Wcześniej był Doradcą Ministra Przekształceń Własnościowych 
odpowiedzialnym za negocjacje członkostwa Polski w OECD w obszarze bezpośrednich 
inwestycji zagranicznych. Były pracownik Katedry Finansów Międzynarodowych SGH, 
absolwent Wydziały Handlu Zagranicznego tej uczelni. Jest autorem wielu publikacji 
o tematyce ekonomicznej, dotyczących głównie takich obszarów, jak: funkcjonowanie 
rynków kapitałowych, liberalizacja przepływów kapitałowych, liberalizacja form 
świadczenia usług, integracja rynku finansowego UE. Zasiada we władzach Europejskiego 
Stowarzyszenia Spółek Giełdowych (EuropeanIssuers). Pełnił wiele istotnych funkcji 
międzynarodowej organizacji zrzeszającej organy nadzoru nad rynkiem kapitałowym - 

ioSCo.

Kamil Lewandowski
Partner, Doradca Podatkowy, alto

Kamil jest założycielem i partnerem w ALTO (wcześniej FL Tax).  Jest współzarządzającym 
departamentem podatkowym, odpowiada za departament prawny oraz departament 
wsparcia dla start-upów. Doradza krajowym i zagranicznym klientom, tworząc 
efektywne podatkowo struktury dla prowadzenia biznesu, a także nabywania i sprzedaży 
przedsiębiorstw. Istotną część jego praktyki stanowi doradztwo dla firm oraz prywatnych 
inwestorów. Wcześniejsze doświadczenie zawodowe zdobywał w firmach tzw. Wielkiej 
Czwórki.

W rankingu doradców podatkowych opublikowanym przez dziennik „Rzeczpospolita” 
w 2017 r. Kamil został wyróżniony jako lider w obszarze podatków międzynarodowych, a rok 
wcześniej otrzymał rekomendację w tej samej kategorii. Kamil jest także współautorem 
komentarza „Dyrektywa VAT”, który ukazał się nakładem wydawnictwa C.H.Beck. Jest 
doradcą podatkowym od 2009 r.



Paweł Fałkowski
Partner, Doradca Podatkowy, alto

Paweł jest założycielem i partnerem w ALTO (wcześniej FL Tax). Jest współzarządzającym 
departamentem podatkowym, jest także odpowiedzialny za departament outsourcingu usług 
księgowych i kadrowo-płacowych. Paweł od wielu lat wspiera polskie i międzynarodowe 
przedsiębiorstwa we wszystkich tematach podatkowych. Jego specjalizacją jest podatek VAT. 
Paweł posiada także duże doświadczenie w prowadzeniu postępowań podatkowych oraz 
sądowo-administracyjnych. Wcześniejsze doświadczenie zawodowe zdobywał w firmach 
tzw. Wielkiej Czwórki.

W rankingu doradców podatkowych opublikowanym przez dziennik „Rzeczpospolita” z 2017 
r. Paweł został wyróżniony jako rekomendowany doradca w zakresie VAT. Paweł jest także 
współautorem komentarza „Dyrektywa VAT”, który ukazał się nakładem wydawnictwa 
C.H.Beck. Jest doradcą podatkowym od 2005 r.

Tomasz Fiałek 
Counsel, Adwokat, ALTO

Tomasz jest adwokatem posiadającym wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami 
obsługi prawnej.
 
Specjalizuje się w prawie handlowym i gospodarczym ze szczególnym uwzględnieniem 
problematyki transformacji i połączeń spółek prawa handlowego a także reorganizacji grup 
spółek.
 
Odpowiadał za implementację szeregu złożonych procesów podziału, połączenia, transakcji 
aportowych. Nadzorował przeprowadzanie badań due diligence podmiotów z wielu branż 
w tym produkcyjnej, FMCG, deweloperskiej, infrastrukturalnej. Doradzał i asystował Klientom 
przy transakcjach nabywania udziałów i akcji, przedsiębiorstw oraz kluczowych aktywów; 
przy zawieraniu umów joint-venture, umów inwestycyjnych pomiędzy wspólnikami a także 
umów dotyczących inwestycji w podmioty typu start-up.
 
Doradzał Klientom przy wdrażaniu programów zapewniania zgodności w zakresie kluczowych 
obszarów ryzyk prawnych spółek.
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Maja Gawrońska
iR Manager, alto

Maja jest menedżerem odpowiedzialnym w ALTO za zagadnienia związane z relacjami 
inwestorskimi spółek publicznych. Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w zakresie 
obsługi spółek publicznych pod kątem szeroko pojętego IR Compliance, które zdobywała 
pracując w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego, a następnie kierując zespołem w jednym 
z podmiotów specjalizujących się w doradztwie dla spółek publicznych w  zakresie IR 
Compliance. Kierowała również zespołem IR jednej ze spółek z sektora finansowego. 

Maja uzyskała tytuł magistra na Wydziale Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim 
(specjalność Rachunkowość i Finanse) oraz tytuł magistra na Wydziale Prawa i Administracji 

na Uczelni Łazarskiego (kierunek Prawo).

Małgorzata Pełka
Manager technology & Reporting, alto

Małgorzata jest Liderem Zespołu Technology & Reporting w ALTO zajmującego się realizacją 
projektów obejmujących development oraz implementację narzędzi do automatyzacji oraz 
robotyzacji procesów finansowych i podatkowych w przedsiębiorstwach. Małgorzata 
odpowiada ponadto za realizację projektów w obszarze doradczo-technologicznym, m.in. 
mających na celu wdrożenie nowych standardów raportowania finansowego. 

W ramach realizacji projektów technologicznych, Małgorzata współpracuje bezpośrednio 
z profesjonalnymi software house’ami oraz dostawcami licencji RPA (Robotic Process 
Automation). Małgorzata odpowiada ponadto za nadzór i realizację projektów z zakresu ulgi 
B+R oraz IP Box. 
 
Małgorzata posiada ponad 9-letnie doświadczenie zdobyte w firmach z tzw. Wielkiej 
Czwórki. Wcześniej specjalizowała się w realizacji projektów transakcyjnych (due diligence, 
reorganizacje przedsiębiorstw), ogólnego doradztwa oraz projektów z zakresu cen 
transferowych (m.in. wdrażanie polityki cen transferowych, projekty dokumentacyjne).

PrelegenCi



Partner

 aLtO jest jedną z najprężniej rozwijających się firm doradczych w Polsce, 
specjalizującej się w doradztwie podatkowym, prawnym, rynkach kapitałowych, 
a także outsourcingu funkcji płacowo-księgowych. 

  Jesteśmy firmą w której przedsiębiorcy oraz inwestorzy mogą znaleźć wsparcie 
niezbędne do skutecznego działania, niezależnie od branży i etapu rozwoju 
firmy lub przedsięwzięcia. Pracujemy zarówno ze start-upami, jak i z dużymi 
organizacjami, osiągającymi wielomiliardowe przychody.

   Posiadamy   doświadczenie, wiedzę oraz kontakty niezbędne do działania 
w środowisku międzynarodowym. Jesteśmy częścią Alliott Group, 
międzynarodowej sieci zrzeszającej niezależne firmy księgowe, prawne 
i konsultingowe. W skład grupy wchodzi 170 firm, prowadzących działalność 
w ponad 70 krajach. ALTO jest wyłącznym członkiem tej organizacji w Polsce 
w zakresie doradztwa podatkowego. Członkostwo w Alliott Group daje nam 
kompetencje do zaangażowania doradców z różnych jurysdykcji.

Więcej informacji: www.altoadvisory.pl

 Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych to prestiżowa organizacja dbająca 
o rozwój polskiego rynku kapitałowego oraz reprezentująca interesy spółek 
notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Służy 
środowisku emitentów wiedzą i doradztwem w zakresie regulacji rynku 
giełdowego oraz praw i powinności uczestniczących w nim spółek. Będąc 
organizacją ekspercką, zmierza do szerzenia i wymiany wiedzy umożliwiającej 
rozwój rynku kapitałowego i nowoczesnej gospodarki rynkowej w Polsce. 
Stowarzyszenie istnieje od 1993 roku, oferując spółkom członkowskim pomoc 
i konsultacje w zakresie wymogów prawnych, regulacji rynku, relacji 
inwestorskich. Pracami SEG kieruje prezes Mirosław Kachniewski.

   Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych jest organizacją samorządową 
emitentów, do której przynależność jest dobrowolna. Członkami Zwyczajnymi 
Stowarzyszenia są prezesi, członkowie zarządów spółek giełdowych, zaś same 
spółki, jako osoby prawne mają status Członków Wspierających. Działalność 
statutowa finansowana jest ze składek członkowskich.

   Obecnie SEG skupia około 300 spółek notowanych na warszawskiej 
Giełdzie Papierów Wartościowych oraz alternatywnym rynku NewConnect, 
reprezentujących ponad 80 proc. kapitalizacji emitentów krajowych.

   Stowarzyszenie podejmuje prace na rzecz rozwoju rynku kapitałowego, głównie 
za pomocą działań regulacyjnych i edukacyjnych.

Więcej informacji: www.seg.org.pl

organizator


