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10:30 – 10:45 Rejestracja i kawa powitalna

10:45 – 10:55 Otwarcie konferencji

10:55 – 11:10

Pierwszy rok obowiązywania Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze 
publicznym
• Zmiany w składzie i funkcjonowaniu Komitetów Audytu
• Zmiany we współpracy  z audytorem zewnętrznym
• Zapisy przejściowe w Ustawie i ich wpływ na badania za rok 2018

Monika Jakubczyk, Partner w Dziale Audit & Assurance

11:10 – 11:45

Rachunkowość zabezpieczeń wg MSSF 9
• Status w bankach i w przedsiębiorstwach
• Nowe możliwości
• Projekt nowego standardu „Dynamic Risk Management”

Piotr Jabłoński, Starszy Konsultant w Dziale Konsultingu Deloitte

11:45 – 12:15
MSSF 15 oraz MSR 34 - wymogi dotyczące ujawnień w obszarze przychodów w związku z wdrożeniem 
nowego standardu w sprawozdaniach śródrocznych oraz rocznych. 

Przemysław Zawadzki, Dyrektor w dziale Audit & Assurance

12:15 – 12:30 Przerwa kawowa

12:30 – 13:10

Konsekwencje zmiany umowy leasingowej wg. MSSF 16:
• modyfikacje a nowy leasing
• przeszacowanie zobowiązań leasingowych
• wymogi dotyczące procesów biznesowych

Adam Czechanowski, Dyrektor w Dziale Audit Advisory

13:10 – 13:50
Programy motywacyjne dla osób zatrudnionych w spółkach publicznych oparte na akcjach. 
Najistotniejsze kwestie podatkowe związane z ich rozliczaniem.

Maciej Wróblewski, Senior Managing Associate, Deloitte Legal

13:50 – 14:30

Zmiana podejścia organów podatkowych do kontroli cen transferowych. Uprzednie Porozumienie 
Cenowe a opłaty wewnątrzgrupowe.

Rafał Sadowski, Partner w dziale Doradztwa Podatkowego, Zespół Cen Transferowych

Mariusz Każuch, Dyrektor w dziale Doradztwa Podatkowego, Zespół Cen Transferowych 

14:30 – 15:00 Lunch

Program konferencji
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Prelegenci

Monika Jakubczyk, Partner w Dziale Audit & Assurance, 
Wiceprezes Zarządu Deloitte Polska

Monika posiada wieloletnie doświadczenie audytorskie 
zdobyte w Polsce oraz w Stanach Zjednoczonych, 
gdzie pracowała w biurze Deloitte w Nowym Jorku. 
Specjalizuje się w MSSF oraz Amerykańskich Standardach 
Sprawozdawczości Finansowej. Głównie zajmuje się 
nadzorowaniem badań podmiotów notowanych na 
giełdzie warszawskiej. Obsługa klientów obejmuje głównie 
przeglądy i badania sprawozdań finansowych oraz inne 
usługi atestacyjne, projekty due diligence oraz usługi 
doradcze z zakresu rachunkowości.

E-mail: mjakubczyk@deloitteCE.com

Mariusz Każuch, Dyrektor w dziale Doradztwa 
Podatkowego, Zespół Cen Transferowych 

Mariusz jest doradcą podatkowym, członkiem 
Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego. 
Do listopada 2017 r. pełnił funkcję zastępcy 
dyrektora departamentu w Ministerstwie Finansów, 
odpowiedzialnego za negocjacje uprzednich porozumień 
cenowych (APA) oraz MAP, a także politykę cen 
transferowych i legislację. Delegat Polski na wielu 
podatkowych grupach roboczych Unii Europejskiej 
i OECD. Mariusz nadzorował proces wdrażania 
ustawodawstwa FATCA i CRS w Polsce. Był również 
odpowiedzialny za proces implementacji GAAR. 
Praktyczne doświadczenie w kontroli podatkowej 
gromadził podczas kilku lat pracy jako inspektor kontroli 
skarbowej w sektorze bankowym i ubezpieczeniowym.

E-mail: mkazuch@deloitteCE.com

Piotr Jabłoński, Starszy Konsultant w Dziale Konsultingu 
Deloitte

Doświadczenie zawodowe Piotra koncentruje się wokół 
tematyki sprawozdawczości finansowej w obszarze 
instrumentów finansowych (MSR 39, MSSF 9). Piotr 
brał udział w licznych projektach wdrożeniowych MSSF 
9 dla klientów sektora bankowego w Polsce i Europie 
Środkowo-Wschodniej. Jego szczególnym obszarem 
zainteresowań są kwestie związane z klasyfikacją 
i wyceną instrumentów finansowych (zagadnienia 
modelu biznesowego i testu umownych charakterystyk 
przepływów pieniężnych) oraz rachunkowości 
zabezpieczeń. Jako członek Zespołu Technicznego MSSF, 
Piotr wspiera zespoły audytowe Deloitte w Europie 
Środkowo-Wschodniej poprzez udział w konsultacjach 
technicznych MSSF oraz w przeglądzie sprawozdań 
finansowych. Piotr jest autorem materiałów szkoleniowych 
związanych z tematyką MSSF 9, wielokrotnie prowadził 
szkolenia i warsztaty w tym obszarze.

E-mail: pjablonski@deloitteCE.com

Adam Czechanowski, Dyrektor w Dziale Audit Advisory, 
FCCA

Adam posiada ponad 10 lat doświadczenia w świadczeniu 
usług doradczych oraz atestacyjnych. Brał udział 
w projektach prowadzonych dla rozmaitych klientów, 
w tym przedsiębiorstw notowanych na giełdzie oraz 
spółek private equity, a także świadczył usługi wsparcia 
przy pierwszych ofertach publicznych.

E-mail: aczechanowski@deloitteCE.com

Maciej Wróblewski, Senior Managing Associate,  
Deloitte Legal

Maciej jest prawnikiem korporacyjnym specjalizującym 
się w transakcjach M&A oraz w prawie rynku 
kapitałowego. Posiada również dużą wiedzę w zakresie 
finansów oraz ekonomii. W czasie swojej kariery 
zawodowej doradzał w publicznych i prywatnych 
transakcjach M&A, we wprowadzaniu spółek na giełdę, 
w ofertach publicznych akcji (IPO oraz SPO), jak również 
w zakresie wykonywania obowiązków informacyjnych 
przez spółki publiczne. 

E-mail: mawroblewski@deloitteCE.com

Przemysław Zawadzki, Dyrektor w Dziale Audit & 
Assurance, Zespół ds. Międzynarodowej Sprawozdawczości 
Finansowej Deloitte

Przemysław Zawadzki jest Dyrektorem w dziale Audit 
& Assurance Deloitte, jest biegłym rewidentem oraz 
członkiem ACCA. Posiada wieloletnie doświadczenie 
audytorskie, zdobyte podczas pracy w Deloitte oraz 
uprawnienia biegłego rewidenta. Specjalizuje się 
w polskim prawie bilansowym oraz Międzynarodowych 
Standardach Sprawozdawczości Finansowej.

E-mail: pzawadzki@deloitteCE.com

Rafał Sadowski, Partner w dziale Doradztwa Podatkowego, 
Zespół Cen Transferowych

Rafał Sadowski jest ekonomistą i licencjonowanym 
doradcą podatkowym. Specjalizuje się w zagadnieniach 
cen transferowych. Uczestniczył w realizacji różnorodnych 
projektów, w tym w negocjowaniu porozumień APA, 
planowaniu transakcji wewnątrzgrupowych, analizach 
porównawczych, przygotowaniu dokumentacji transakcji 
ze stronami powiązanymi, restrukturyzacji procesów 
transakcyjnych, przekształcaniu firm zleceniobiorców 
i dystrybutorów o ograniczonym ryzyku.

E-mail: rsadowski@deloitteCE.com



Czas i miejsce
Środa, 13 czerwca 2018 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: 8 czerwca 2018 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
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