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DEKALOG SKUTECZNYCH PROCEDUR MDR 

Problemy i najczęstsze błędy Spółek, perspektywa 
MF oraz best practice raportowania MDR 

 
 
 

14 czerwca 2019 roku 
 

WEBINARIUM 
godz. 11:00-12:30 

 
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych oraz firma doradcza ALTO mają przyjemność zaprosić  
na webinarium podsumowujące wnioski i spostrzeżenia po 5 miesiącach obowiązywania przepisów  
o raportowaniu MDR.  

W trakcie webinarium, doradcy ALTO Tax opowiedzą Państwu o regulacjach MDR z perspektywy  
ich wdrożenia w spółkach - o związanych z tym procesem wątpliwościach, problemach i dobrych 
praktykach stosowanych przez spółki oraz rekomendowanych przez doradców.  

Webinarium skierowane jest do: dyrektorów finansowych, członków zarządów odpowiedzialnych  
za finanse i rachunkowość, głównych księgowych, przedstawicieli działów prawnych i finansowych. 

PROGRAM 
godz. 11:00-12:30 
  

 Procedura MDR – kiedy jest obowiązkiem, a kiedy warto wdrożyć procedurę, żeby ograniczyć 
ryzyko odpowiedzialności kadry managerskiej i Zarządu?  

 

 Dział podatkowy, prawny i dyrektor finansowy - promotorzy, czy wspomagający? Kiedy Ty 
raportujesz spółkę, a spółka swoich pracowników?  

 

 (Nie)Efektywna procedura MDR - o czym pamiętać wdrażając procedurę MDR w Spółce? 

 
o Finanse, sprzedaż, marketing i HR (?) - o tym, gdzie pojawiają się schematy 

podatkowe i jak określać role poszczególnych działów / pracowników w 
raportowaniu MDR? 

o Dobre i złe praktyki - kiedy procedura chroni przed ryzykiem, a kiedy stwarza 
więcej problemów? 

o Odpowiedzialność Zarządu i pracowników - skutki braku lub nieprzestrzegania 
procedury MDR 

  

 Compliance MDR - problemy i pułapki raportowania (kwestie merytoryczno-techniczne) 
oraz o tym, jak usprawnić proces 

 Raportowanie MDR „okiem regulatora” - spostrzeżenia i komentarze MF  

 Sesja Q&A (na podstawie wyselekcjonowanych pytań od członków SEG) 
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Prowadzący: 
Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych 
Tobiasz Dolny, Manager, Dział Doradztwa Podatkowego, ALTO 
Małgorzata Pełka, Manager, Technology & Reporting, ALTO 
Maciej Gruchot, Starszy Konsultant, Dział Doradztwa Podatkowego, ALTO 
 

Organizatorzy: 
 
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 
______________________________________________________________________________ 
 
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 


