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Prelegenci

Główne zagadnienia

Patroni medialni

WARSZTATY

www.mmcpolska.pl Rezerwacja uczestnictwa:
zgloszenia@mmcpolska.pl

Współpraca:

• Uprawnienia członków zarządu i członków rady nadzorczej

• Jakie jest ryzyko odpowiedzialności cywilnej związanej z pełnieniem funkcji członka zarządu
oraz członka rady nadzorczej?

• Kiedy należy ogłosić upadłość, aby uniknąć odpowiedzialności?

• W jakich sytuacjach członkowie zarządu ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe?

• Możliwość odwoływania się od niekorzystnych decyzji organów skarbowych

• Jak zredukować ryzyko odpowiedzialności karno-skarbowej?

• Zasady ubezpieczenia OC w spółkach kapitałowych – czy warto wykupić ubezpieczenie D&O?

• Jaka forma zatrudnienia jest najlepsza dla członków zarządu oraz dla spółki?

• W jaki sposób skonstruować bezpieczny i korzystny kontrakt managerski?

• Obowiązki w zakresie rachunkowości oraz odpowiedzialność za prezentację danych
w sprawozdaniu finansowym

Marcin Baran
Ernst & Young
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Dzień pierwszy, czwartek, 18 marca 2010 r., Businessman Institute, Warszawa

PROGRAM WARSZTATÓW

www.mmcpolska.pl Rezerwacja uczestnictwa:
zgloszenia@mmcpolska.pl

Współpraca:

9:30 Rejestracja, poranna kawa

10:00

• Podział kompetencji organów
spółki kapitałowej

• Zasady reprezentacji i prowadzenie spraw
spółki przy zarządzie wieloosobowym

• Kompetencje członka rady nadzorczej
delegowanego do zarządu

• Granice działań i odpowiedzialność
organizacyjna prokurenta

• Sprawy wymagające uchwały ZW/WZA

• Relacje zarządu z pozostałymi organami
w spółce

• Zarząd a dobre praktyki spółek publicznych
i zasady

• Problem „zarządu kadłubowego”

11:30 Przerwa na kawę

11:45

• Podstawy prawne odpowiedzialności
– ,
odpowiedzialność na zasadach ogólnych
przewidzianych w

• Odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa

• Odpowiedzialność wobec spółki za szkodę
wyrządzoną spółce oraz za bezprawne
wypłaty

• Odpowiedzialność wobec wierzycieli spółki

• Katalog zdarzeń zwalniających
z odpowiedzialności

• Konsekwencje nie zgłoszenia upadłości
w terminie

13:15 Przerwa na lunch

Kodeks spółek handlowych

– normy prawne dla kadry zarządzającej

Odpowiedzialność cywilna zarządu
i rad nadzorczych w spółkach kapitałowych

corporate governance

Kodeks spółek handlowych

Kodeksie cywilnym

Ewa Tomaszewska–Plecan
Radca Ministra, Ministerstwo Skarbu Państwa

mec. dr Radosław L. Kwaśnicki
radca prawny, Kancelaria Prawna
KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy

14:00

15:30

• Organy upoważnione do kontroli

• Przebieg i kluczowe terminy oraz wydarzenia
w toku kontroli i postępowań

• Możliwość zarządzania ryzykiem
podatkowym oraz ryzykiem
odpowiedzialności osobistej – perspektywa
zarządu

• Tryb odwoławczy – kwestie strategiczne

16:30 Zakończenie pierwszego dnia warsztatów

Zarządzanie ryzykiem związanym
z kontrolami i postępowaniami
podatkowymi

Odpowiedzialność karna oraz karno-
-skarbowa członków zarządu

• Podstawy prawne odpowiedzialności
karnej członków zarządu

• Przestępstwo skarbowe a wykroczenie
skarbowe – różnice

• Najważniejsze typy przestępstw
i wykroczeń

• Zasada winy – wina umyślna i nieumyślna

• Sankcje karne dla członków zarządu

• Skutki skazania członka zarządu dla spółki

• Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych
za czyny zabronione pod groźbą kary

• Rodzaje i zasady wymierzania kary
podmiotom zbiorowym

• Redukcja ryzyka odpowiedzialności karnej

• Działanie na szkodę spółki
zależnej w świetle art. 585 k.s.h.

sensu largo

mec. Radosław Skiba
adwokat, były Prokurator
Kancelaria Prawna
KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy

Marcin Baran
Dyrektor w Dziale Doradztwa Podatkowego
Ernst & Young

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁONKÓW ZARZĄDU

w spółkach KAPITAŁOWYCH
I RADY NADZORCZEJ

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁONKÓW ZARZĄDU
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Dzień drugi, piątek, 19 marca 2010 r., Businessman Institute, Warszawa

PROGRAM WARSZTATÓW

www.mmcpolska.pl Rezerwacja uczestnictwa:
zgloszenia@mmcpolska.pl

Współpraca:

9:30 Rejestracja, poranna kawa

10:00

11:30 Przerwa na kawę

11:45

–

• Umowa ubezpieczenia OC, zakres,
podstawowe warunki ubezpieczenia
– praktyczne korzyści

• Zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela

• Podstawowe wyłączenia odpowiedzialności
zakładu ubezpieczeń

• Problematyka czasowego działania polisy

• Wykonywanie umowy ubezpieczenia,
wypadek ubezpieczeniowy, specyfika
świadczenia ubezpieczeniowego

12:45 Przerwa na lunch

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
dla członków zarządu, rad nadzorczych
oraz prokurentów Directors & Officers
Policy (D&O)

Odpowiedzialność członków władz
za zobowiązania podatkowe spółki

• Przesłanki i zakres odpowiedzialności
wynikające z ordynacji podatkowej
i

• Osoby odpowiedzialne za zobowiązania
podatkowe w spółkach kapitałowych

• Zabezpieczenie zobowiązań podatkowych
na majątku

• Odpowiedzialność członków zarządu
za zaległości podatkowe

• Kary grożące za przestępstwa i wykroczenia
podatkowe

• Okresy przedawnienia karania skarbowego

• Uniknięcie odpowiedzialności poprzez
ogłoszenie upadłości

Kodeksu karnego skarbowego

Marcin Panek
Doradca podatkowy, Senior Counsel
Kancelaria Prawna White & Case

Robert Domański
Prawnik, Kancelaria Radcy Prawnego
Jarosława Ostrowskiego

13:30

• Rodzaje umów łączących członków zarządu
ze spółką

• Umowa o pracę, umowa o dzieło,
umowa zlecenie, kontrakt managerski

• Ramy odpowiedzialności na podstawie
umowy o pracę i kontraktu managerskiego

• Umowy o zakazie konkurencji w czasie
oraz po ustaniu stosunku pracy

• Odpowiedzialność materialna na podstawie

• Wypowiedzenie oraz rozwiązanie umowy
o pracę a odwołanie ze składu zarządu

• Zasady wynagradzania kadry zarządzającej

14:30

• Osoby odpowiedzialne za rachunkowość
spółki

• Przejęcie odpowiedzialności przez osoby
trzecie

• Odpowiedzialność za rachunkowość
finansową, zarządczą i podatkową

• Odpowiedzialność rady nadzorczej
za sprawozdawczość

• Obowiązki sprawozdawcze podmiotu

• Badanie sprawozdań finansowych

• Współpraca z biegłym i odpowiedzialność
biegłych rewidentów

• Obowiązek publikowania informacji
finansowej

• Sankcje karne za wykroczenia
i przestępstwa wobec rachunkowości

16:15 Zakończenie drugiego dnia warsztatów,
wręczenie certyfikatów

Zasady zatrudniania i wynagradzania
członków organów spółek kapitałowych

Odpowiedzialność zarządu
za rachunkowość spółki

Kodeksu pracy

mec. Dariusz Kulgawczuk
radca prawny, Kancelaria Prawna
KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy

Barbara Misterska-Dragan
biegły rewident
Misters Audytor Sp. z o. o.
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18-19 marca 2010 r., Businessman Institute, ul. Trakt Lubelski 40a, Warszawa

INFORMACJE DODATKOWE

www.mmcpolska.pl Rezerwacja uczestnictwa:
zgloszenia@mmcpolska.pl

Współpraca:

Dlaczego warto wziąć udział:

Członkowie zarządu i rady nadzorczej jako kluczowe osoby w przedsiębiorstwie, podejmują ważne decyzje.
Realizują działania, które niosą za sobą ryzyko, mogące znacząco wpłynąć na kondycję oraz wizerunek spółki. Kadra
zarządzająca, podejmująca decyzje w imieniu spółki, powinna mieć dobrą orientację w aktualnych przepisach prawnych,
finansowych oraz podatkowych.

W odpowiedzi na liczne zapytania dotyczące granic odpowiedzialności członków zarządu i rad nadzorczych
MM Conferences S.A. przygotowała niepowtarzalne warsztaty pt.:

, które odbędą się w dniach w Businessman Institute
w Warszawie.

W trakcie zajęć zapoznacie się Państwo z zakresem odpowiedzialności cywilnej, podatkowej oraz karnej kadry
kierowniczej w poszczególnych typach spółek. Dwudniowe warsztaty dostarczą Państwu rzetelnej wiedzy, która pozwoli
zminimalizować ryzyko związane z wykonywaniem obowiązków i podejmowaniem decyzji w ramach sprawowanych
funkcji managerskich.

Zapraszamy Państwa do udziału w warsztatach, które będą doskonałą okazją do dyskusji oraz wymiany
doświadczeń pomiędzy osobami pełniącymi podobne funkcje w przedsiębiorstwach.

„Odpowiedzialność członków zarządu i rady
nadzorczej w spółkach kapitałowych” 18–19 marca 2010 roku

Organizator:
MM Conferences S.A. to wiodący i niezależny organizator spotkań biznesowych w Polsce. Spółka jest organizatorem konferencji, kongresów, sympozjów oraz
warsztatów na najwyższym poziomie merytorycznym. Gwarantem jakości organizowanych wydarzeń jest zarówno współpraca z czołowymi firmami rynku
mediów, telekomunikacji oraz IT, jak i zespół doświadczonych menadżerów oraz producentów, handlowców.
Realizujemy projekty z największymi firmami i instytucjami, m.in.: UKE, KRRiT, PIIT, PIKE, MKiDN, KIGEiT, PAIZ, Telekomunikacja Polska, Orange, Era,
Polkomtel, Play, Telewizja Polska, TVN, Polsat, Telekomunikacja Kolejowa, Intel, Netia, Alcatel – Lucent, SES Astra, Huawei, Alvarion, TNS OBOP.
Zapraszamy na stronę internetową: www.mmcpolska.pl.

Certyfikat

Każdy z uczestników otrzyma
imienny certyfikat poświadczający

udział w warsztatach

wszystkich przedsiębiorstw i firm, a w szczególności do ich:

• prezesów zarządu

• wiceprezesów zarządu

• członków zarządu

• przewodniczących oraz członków rad nadzorczych

• prokurentów

• dyrektorów ds. prawnych i finansowych

• pełnomocników ds. zarządu

• prawników, radców prawnych

• biegłych rewidentów

• dyrektorów oraz kierowników biur zarządu

• osób zajmujących się obsługą organów spółek

oraz

• osób zainteresowanych tematyką i potencjalnie zagrożonych
odpowiedzialnością z tytułu pełnionych funkcji zarządczych w firmie

Warsztaty kierujemy do:

Więcej informacji o projekcie: Hotel:

Informacje o programie:
Magdalena Wielowska

tel. 022 379 29 04
e-mail: m.wielowska@mmcpolska.pl

Informacje organizacyjne:
zgloszenia@mmcpolska.pl

Businessman Institute
ul. Trakt Lubelski 40a

04-870 Warszawa

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁONKÓW ZARZĄDU

w spółkach KAPITAŁOWYCH
I RADY NADZORCZEJ
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I RADY NADZORCZEJ



18-19 marca 2010 r., Businessman Institute, ul. Trakt Lubelski 40a, Warszawa

PRELEGENCI

www.mmcpolska.pl Rezerwacja uczestnictwa:
zgloszenia@mmcpolska.pl

Współpraca:

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁONKÓW ZARZĄDU

w spółkach KAPITAŁOWYCH
I RADY NADZORCZEJ

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁONKÓW ZARZĄDU

w spółkach KAPITAŁOWYCH
I RADY NADZORCZEJ

mec. dr Radosław L. Kwaśnicki
radca prawny, doktor nauk prawnych, Partner Zarządzający w Kancelarii Prawnej
KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy

Doradca prawny w zakresie prawa spółek, prywatyzacji, połączeń i przejęć (M&A) a także
prawa umów na rynku krajowym i międzynarodowym, uczestnik wielu sporów i związanych
z nimi postępowań sądowych. Posiada także bogatą praktykę w obsłudze prawnej spółek
publicznych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Europejskiego
Kolegium Doktoranckiego na Uniwersytecie Jagiellońskim, oraz Ruprecht-Karls-Universität
w Heidelbergu i Johannes Guttenberg-Universität w Mainz. Stypendysta Rotary International
na Uniwersytecie w Tübingen oraz Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia
w nauce i działalności społecznej. Arbiter Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Konfederacji
Pracodawców Prywatnych Lewiatan, członek Kolegium Redakcyjnego "Monitora Praw-
niczego" (C.H. Beck), redaktor oraz główny autor praktycznego podręcznika "Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością" (C.H. Beck, Warszawa 2005 r.), współautor Komentarza
do prawa bankowego pod. red. F. Zolla (Zakamycze, Kraków 2005 r.). Ponadto autor ponad
dwustu pięćdziesięciu publikacji poświęconych praktycznym aspektom prawa gospodarczego
w polskich i zagranicznych czasopismach. Wykładowca na kursach dla kandydatów na
członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa lub jednostek samorządu
terytorialnego, wykładowca na krajowych i międzynarodowych konferencjach i seminariach
poświęconych prawu gospodarczemu (w szczególności zaś prawu spółek). Posiada także
doświadczenie w bezpośrednim nadzorze nad spółkami, w tym m.in.: w latach 2006–2007
pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki pod firmą "Geotermia Pyrzyce Sp.
z o.o.", w 2007 roku pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki pod firmą
"Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.", w latach 2007-2008 pełnił funkcję Sekretarza Rady
Nadzorczej spółki pod firmą "PGE Elektrownia Turów S.A." a w latach 2008–2009 pełnił
funkcję Członka Rady Nadzorczej spółki pod firmą "PGE Energia S.A." oraz funkcję
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej spółki pod firmą "PGE ZEWT – Teren Dystrybucja
Sp. z o.o.". Od 2008 roku mec. Kwaśnicki pełni funkcję eksperta Sejmowej Komisji "Przyjazne
Państwo" w zakresie zmian w prawie spółek handlowych (z ramienia Okręgowej Izby Radców
Prawnych w Warszawie).

Barbara Misterska–Dragan
biegły rewident, Misters Audytor Sp. z o. o.

Absolwentka Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki
w Warszawie (obecnie SGH). Ukończyła również podyplomowe Studium Pedagogiczne.
W 2007 r. ukończyła Studia Podyplomowe w zakresie – Metody wyceny spółki kapitałowej.
W 1991 roku założyła spółkę audytorską Misters Audytor Sp. z o. o., w której jest Prezesem
Zarządu. Od 2000 roku do października 2001 była Partnerem w międzynarodowej firmie
doradczej Deloitte & Touche oraz Wiceprezesem Zarządu Deloitte & Touche Audit Sp. z o. o.
Jest biegłym rewidentem, aktywnym członkiem Krajowej Izby Biegłych Rewidentów
i członkiem Komisji Egzaminacyjnej Krajowej Izby Biegłych Rewidentów (KIBR). W latach
1995–1999 była Zastępcą Krajowego Rzecznika ds. Dyscyplinarnych KIBR. Od roku 2001
do roku 2006 była Członkiem Komitetu Standardów Rachunkowości. Od października 2001
r. do listopada 2003 r. -– Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa. W tym czasie
była członkiem: Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Komitetu Zarządzania Długiem
Publicznym, Komitetu Polityki Ubezpieczeń Eksportowych, Komisji Wspólnej Rządu i Samo-
rządu Terytorialnego. Była Przewodniczącą Rad Nadzorczych: Agencji Nieruchomości
Rolnych, Banku Pocztowego S.A. oraz członkiem Rady Nadzorczej „Impexmetalu” S.A.
– spółka publiczna. Wykładowca z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Łódzkim,
Uniwersytecie Warszawskim oraz w Szkole Głównej Handlowej. Ukończyła szkolenie
i zdała egzamin ze znajomości zagadnień z zakresu Międzynarodowych Standardów
Sprawozdawczości Finansowej, blok ACCA organizowany we współpracy Stowarzyszenia
Księgowych i ACCA.

Marcin Panek
doradca podatkowy, Senior Counsel w kancelarii White & Case

Dysponuje ponad 10-letnim doświadczeniem w doradztwie na rzecz dużych krajowych
i międzynarodowych firm z różnych sektorów gospodarki. Specjalizuje się w kompleksowej
obsłudze podatkowej transakcji na rynku M&A. Przed dołączeniem do White & Case był
managerem w dziale podatkowym firmy z tzw. „Wielkiej Czwórki”. Ukończył Wydział Prawa
i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Jest certyfikowanym doradcą podatkowym. Jest
autorem licznych publikacji w prasie fachowej dotyczących zagadnień podatkowych oraz
doktorantem w Katedrze Prawa Finansowego na Uniwersytecie Warszawskim.

mec. Radosław Skiba
Adwokat, były Prokurator, Kancelaria Prawnav KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy

Adwokat, wieloletni prokurator, współpracownik Kancelarii KWAŚNICKI, WRÓBEL &
Partnerzy, w której odpowiada za Departament Przestępstw Gospodarczych. W latach 2004
–2007 pracował w Prokuraturze Rejonowej Warszawa–Ochota, a następnie w latach 200–
2009 w Wydziale VI ds. Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej
w Warszawie, gdzie między innymi współpracował z Komisją Nadzoru Finansowego w zwal-
czaniu przestępczości na rynku kapitałowym. Wcześniej prawnik w Stowarzyszeniu
Klon/Jawor oraz współpracownik WWF Polska. Posiada bogatą wiedzę i praktykę
w zakresie prawa karnego, prawa karnego gospodarczego, prawa ochrony środowiska,
a także prawa organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych).
Absolwent Wydziału Praw i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplo-
mowych Studiów Prawa Dowodowego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Autor publikacj
z zakresu prawa karnego gospodarczego. Wykładowca na krajowych i międzynarodowych
konferencjach i seminariach poświęconych prawu karnemu gospodarczemu oraz prawu
ochrony środowiska. Ponadto autor publikacji poświęconych praktycznym aspektom
działania organizacji pozarządowych, wykładowca na Podyplomowym Studium Zarządzania
Organizacjami Pozarządowymi Collegium Civitas. Uczestnik wielu kursów i szkoleń z za-
kresu zwalczania przestępczości gospodarczej i przestępczości na rynku kapitałowym,
w tym organizowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, absolwent kursów Szkoły
Giełdowej organizowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
we współpracy ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie.

Ewa Tomaszewska–Plecan
Urzędnik służby cywilnej, radca ministra w Ministerstwie Skarbu Państwa

Ukończone studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszaw-
skiego – kierunek prawo cywilne, oraz Podyplomowe Studia Europejskie w Centrum
Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego. Doświadczenie w zarządzaniu zasobami
ludzkimi i realizowaniu projektów szkoleniowych. Uprawnienia do uczestnictwa w radach
nadzorczych jednoosobowych spółek Skarbu Państwa. Udział w organach spółek
kapitałowych. Praktyka w sprawowaniu nadzoru właścicielskiego w imieniu Skarbu Państwa,
szczególnie w relacjach z zarządami spółek i związkami zawodowymi. Praktyk posiadający
duże doświadczenie z realizacji szkoleń z dziedziny prawa spółek, prawa Unii Europejskiej,
prawa pracy, zarządzania i nadzoru w spółkach prawa handlowego.

mec. Dariusz Kulgawczuk
radca prawny, Kancelaria Prawna KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy

Praktyk, radca prawny, LL.M. Universität des Saarlandes, współpracownik Kancelarii
Prawnej KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy, w której kieruje działem procesowym oraz
doradza przy transakcjach handlowym. W Kancelarii KWAŚNICKI, WRÓBEL & PART-
NERZY od 2009 r. (wcześniej współpracował z międzynarodowymi i krajowymi kancelariami
prawnymi). Doradzał przy transakcjach M&A oraz transakcjach związanych
z obrotem nieruchomościami. Prowadził też złożone spory prawne o charakterze
korporacyjnym, ubezpieczeniowym oraz związane z inwestycjami budowlanymi. Posiada
ponadto bogatą praktykę w bieżącej obsłudze spółek, w tym w szczególności z branży
ubezpieczeniowej oraz budowlanej, jak też spółek z udziałem Skarbu Państwa i jednostek
samorządu terytorialnego. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Warszawskiego, Uniwersytetu w Cambridge oraz Uniwersytetu Kraju Związkowego Saary
(LL.M.). Studia na Uniwersytecie Warszawskim zakończył z wyróżnieniem. Autor licznych
publikacji poświęconych praktycznym aspektom prawa gospodarczego. Wykładowca na
krajowych i międzynarodowych konferencjach i seminariach dotyczących prawa
gospodarczego (w szczególności zaś prawu spółek oraz sporom prawnym).

Robert Domański
Prawnik, Kancelaria Radcy Prawnego Jarosława Ostrowskiego

Przez okres prawie 8 lat był wewnętrznym prawnikiem podmiotów funkcjonujących na rynku
szeroko rozumianych usług finansowych, w tym przez okres prawie 2 lat zastępcą Dyrektora
Działu Prawno- Windykacyjnego spółki leasingowej, przez okres prawie pół roku prezesem
zarządu powołanym do przeprowadzenia restrukturyzacji spółki, a także wewnętrznym
prawnikiem spółki brokerskiej, odpowiedzialnym za bieżącą obsługę prawną spółki, w tym
opracowywanie umów i ogólnych warunków ubezpieczenia. Jego doświadczenie zawodowe
obejmuje wiele aspektów związanych z funkcjonowaniem podmiotów na ryku usług
finansowych. Jest absolwentem Wydziału Prawa Kanonicznego i Świeckiego Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego.

Marcin Baran
Dyrektor, Ernst & Young Sp. z o.o.

Dyrektor, Szef Zespołu Postępowań Podatkowych i Sądowych w Ernst & Young Sp. z o.o.
Pracę w Dziale Doradztwa Podatkowego Ernst & Young podjął w lipcu 2002 r. a karierę
zawodową związaną z doradztwem podatkowym rozpoczął w 1998 r. Jest absolwentem
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W 2002 r. złożył egzamin
przed Państwową Komisją Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego i został
wpisany na listę doradców podatkowych. Specjalizuje się we wspieraniu klientów
w rozwiązywaniu sporów podatkowych. Jego doświadczenia obejmują pomoc dla
największych polskich i międzynarodowych klientów, reprezentowanie ich przed organami
podatkowymi i sądami administracyjnymi. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie
doradztwa podatkowego (podatek dochodowy od osób prawnych, VAT, podatek od
nieruchomości i podatek od czynności cywilnoprawnych). Jego zaangażowanie obejmuje
nie tylko kompleksowe wsparcie w zakresie kontroli i postępowań podatkowych, ale też
pomoc w opracowaniu ocen, rozwiązań i strategii w zakresie zarządzania ryzykiem
podatkowym.Prowadzone projekty obejmowały strategiczne doradztwo i reprezentację
klientów w wielomilionowych sporach podatkowych wiodących polskich spółek, a także
wsparcie związków branżowych w zakresie kwestii regulacyjnych prawa podatkowego.
W ostatnich latach nadzorował również szereg projektów dotyczących zwrotu podatków na
gruncie niezgodności polskich przepisów z prawem wspólnotowym. Jest autorem licznych
artykułów prasowych oraz opinii na temat prawa podatkowego i jego wykładni.



WYPEŁNIJ DRUKOWANYMI LITERAMI

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby
w warsztatach wynosi:
– 2 795 zł + 22% VAT w przypadku

pisemnego zgłoszenia do 18.02.2010 r.,
– 3 295 zł + 22% VAT po 18.02.2010 r.

2. Cena obejmuje prelekcje, materiały dotyczące
Warsztatów, przerwy kawowe oraz lunch.

3. Po otrzymaniu zgłoszenia, prześlemy Państwu
potwierdzenie udziału i fakturę pro-forma.

4. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie
14 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później
niż przed rozpoczęciem warsztatów.

5. Wpłaty należy dokonać na konto widniejące
na fakturze.

6. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem
poleconym na adres organizatora.

7. W przypadku rezygnacji do 18 lutego 2010 r.
obciążymy Państwa opłatą administracyjną
w wysokości 400 zł + 22% VAT.

8. W przypadku rezygnacji po 18 lutego 2010 r.
pobierane jest 100% opłaty za udział.

9. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału
w warsztatach powoduje obciążenie pełnymi
kosztami udziału.

10. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne
z rezygnacją z udziału.

11. Zamiast zgłoszonej osoby w warsztatach
może wziąć udział inny pracownik firmy
pod warunkiem przesłania danych osoby
zastępczej drogą mailową lub pocztową
w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem
warsztatów.

12. Organizator zastrzega sobie prawo
do zmian w programie.

Imię Nazwisko

Stanowisko

Departament

Firma

Ulica Miasto

Telefon Fax

E-mail

TAK, chcę wziąć udział w warsztatach

Termin: 18–19 marca 2010 r.
Cena 2795 zł + 22% VAT – do 18 lutego 2010 r.
Cena 3295 zł + 22% VAT – po 18 lutego 2010 r.

Odpowiedzialność członków zarządu i rady nadzorczej w spółkach kapitalowych

NIE, nie wezmę udziału w prezentowanych warsztatach,

jednak proszę o informowanie mnie o planowanych wydarzeniach
organizowanych przez MM Conferences SA

Proszę o wystawienie faktury VAT

W przypadku konieczności wystawienia faktury VAT proszę podpisać niniejsze oświadczenie:
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12.05.1993 (Dz. Ust. 39 poz. 176)

Pełna nazwa firmy

Ulica

Kod pocztowy Miasto

oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT

i posiada numer NIP

Upoważniamy firmę MM Conferences SA do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Oświadczam, że należna kwota zostanie przelana na konto MM Conferences SA: Bank Polska Kasa Opieki S.A.

w terminie wskazanym na fakturze Równocześnie oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa oraz zobowiązujemy się do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszej

umowy. Upoważniamy firmę MM Conferences SAdo umieszczenia znaku towarowego (logo) firmy na stronie www.mmcpolska.pl w dziale Nasi Klienci.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DzU nr 101 poz. 926 z 2002 r.) MM Conferences SA (zwana dalej MM Conferences), informuje, że jest administratorem danych osobowych.

Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocji i marketingu działalności prowadzonej przez MM Conferences, świadczonych usług oraz oferowanych produktów, a także w celu promocji ofert

klientów MM Conferences oraz, w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie bezpłatnej prenumeraty, na umieszczenie naszych danych w bazie wydawnictwa Migut Media. Wyrażamy również zgodę na otrzymywanie

drogą elektroniczną ofert oraz informacji handlowych dotyczących MM Conferences oraz klientów MM Conferences.

Wyrażającemu zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, w tym także prawo ich poprawiania.

MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000300045, REGON 141312256, wysokość kapitału zakładowego: 500.000,00 zł, wysokość kapitału opłaconego: 219.038,46 zł.

94 1240 1037 1111 0010 2616 6259 .

pieczątka firmy

data i podpis

Warunki uczestnictwa

ZAREZERWUJ JUŻ DZIŚ! 022 292 30 94, 022 379 29 01 zgloszenia@mmcpolska.plWypełniony formularz wyślij na faks nr lub na e-mail:

Formularz jest przeznaczony dla jednej osoby. W przypadku rezerwacji dla większej liczby osób, prosimy o powielenie blankietu.

Organizator

SKĄD DOWIEDZIELI SIĘ PAŃSTWO O NASZYCH WARSZTATACH:

Reklama telewizyjna

Newsletery, mailing

Reklama radiowa

Internet
(portale tematyczne, banery)

Znajomi

inne ....................................................................

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁONKÓW ZARZĄDU

w spółkach KAPITAŁOWYCH
I RADY NADZORCZEJ

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁONKÓW ZARZĄDU

w spółkach KAPITAŁOWYCH
I RADY NADZORCZEJ


