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?Mapowanie ryzyka – czym jest i jakie mo¿e przynieœæ 
korzyœci

?Audyt wewnêtrzny jako narzêdzie w procesie 
zarz¹dzania ryzykiem, eliminacji b³êdów i nadu¿yæ oraz 
usprawnienia funkcjonowania firmy 

?Odpowiedzialnoœæ cz³onków zarz¹du i rad nadzorczych 
– kwestie podatkowe i rachunkowe

?Business Interruption – jak zabezpieczyæ firmê przed 
przerwami w dzia³alnoœci gospodarczej

?Jak przygotowaæ firmê do pozytywnego przejœcia 
kontroli podatkowej i ZUS

?Ubezpieczenie kredytu kupieckiego 
– bezpieczeñstwo we wspó³pracy z kontrahentami 

?Jak unikn¹æ mniej korzystnych rozwi¹zañ stosowanych 
przez ubezpieczycieli?
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16.11.2010, wtorek

DLACZEGO WARTO WZI¥Æ UDZIA£ W WARSZTATACH

tel:
022  333 97 77

Adres do korespondencji: 
ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa

Informedia Polska Sp. z o.o.

KTO POWINIEN WZI¥Æ UDZIA£ W WARSZTATACH

9.30 Poranna kawa, rejestracja i przywitanie uczestników

10.00 Mapowanie ryzyk jako metoda oceny i okreœlania ryzyka
?Mapowanie ryzyka – czym jest i jakie mo¿e przynieœæ korzyœci
?Zarz¹dzanie ryzykiem maj¹cym wp³yw na dzia³alnoœæ organizacji
?Metodyka mapowania ryzyk
?Prewencja ryzyka oraz rozwi¹zania ubezpieczeniowe

11.00 Odpowiedzialnoœæ cz³onków zarz¹du i rad nadzorczych 
– kwestie podatkowe 
?Odpowiedzialnoœæ cz³onków zarz¹du za zaleg³oœci podatkowe 

i sk³adki ZUS
?Odpowiedzialnoœæ karno-skarbowa cz³onków zarz¹du 

11.45 Przerwa na kawê

12.00 Odpowiedzialnoœæ cz³onków zarz¹du i rad nadzorczych 
– kwestie rachunkowe 
?Osoby odpowiedzialne za rachunkowoœæ jednostki
?Elementy rachunkowoœci jednostki 
?Obowi¹zki zarz¹du w zakresie rachunkowoœci
?Sankcje karne

12.45 Odpowiedzialnoœæ cywilno-prawna cz³onków zarz¹du
?Odpowiedzialnoœæ wobec wierzycieli
?Odpowiedzialnoœæ wobec spó³ki
?Odpowiedzialnoœæ wobec wspólników

13.30 Lunch

14.30 £agodzenie skutków restrukturyzacji zatrudnienia 
– zwolnienia grupowe i indywidualne / transfer 
pracowników – a oczekiwania finansowe spó³ki 
?Zobowi¹zania pracodawcy i pracownika
?Negocjacje ze zwi¹zkami zawodowymi
?Regulamin zwolnieñ grupowych
?Transfer pracowników

15.30 Przerwa na kawê

15.45 Audyt wewnêtrzny jako narzêdzie w procesie zarz¹dzania 
ryzykiem, eliminacji b³êdów i nadu¿yæ oraz usprawnienia 
funkcjonowania firmy 
?Zarz¹dzanie ryzykiem
?Audyt wewnêtrzny w procesie zarz¹dzania ryzykiem
?Kontrola wewnêtrzna 
?Audyt wewnêtrzny vs kontrola wewnêtrzna
?Audyt wewnêtrzny – jak mierzyæ efektywnoœæ
?Audyt wewnêtrzny jako czêœæ ³adu korporacyjnego
?Wyzwania dla audytu wewnêtrznego

16.30 Zarz¹dzanie ryzykiem podatkowym 
?Czynniki ryzyka podatkowego
?Personel (kwalifikacje, podzia³ obowi¹zków, komunikacja 

w firmie)
?Procedury w przedsiêbiorstwie (dokumenty, wykonanie, kontrola)
?System IT

17.30  Zakoñczenie pierwszego dnia Warsztatów

Leszek Alexander Konopka – Prezes Zarz¹du, Gras Savoye Polska

Ewa Opaliñska i Maciej Grela – Doradcy Podatkowi, 
Kancelaria Gide Loyrette Nouel

Justyna Kondracka – Bieg³y Rewident, Mened¿er w Dziale Us³ug 
Ksiêgowych, Mazars 

Hanna £awrynowicz – Radca Prawny w kancelarii Gide Loyrette Nouel

Monika Sojda-Gerwatowska – Radca Prawny, 
Kancelaria Gide Loyrette Nouel

Jaros³aw Bochenek – Bieg³y Rewident, Cz³onek Zarz¹du, Mazars

Krystyna Szyd³owska – Dyrektor Dzia³u Doradztwa Podatkowego,  
Mazars 
Urszula Zarêbska – Radca Prawny, Doradca Podatkowy, Mened¿er 
w Dziale Doradztwa Podatkowego, Mazars 

Warsztaty

BEZPIECZEÑSTWO FINANSOWE FIRMY

Warsztaty skierowane s¹ do:

?Prezesów i Cz³onków Zarz¹du

?Dyrektorów Dzia³ów Finansowych

?Dyrektorów Dzia³ów Ekonomicznych

?Dyrektorów Dzia³ów Rachunkowoœci i Podatków

?Dyrektorów, Managerów, Specjalistów dzia³ów Controllingu, 
Windykacji

?G³ównych Ksiêgowych

?Managerów, Specjalistów ds. finansów

?Doradców finansowych

?Firm doradczych œwiadcz¹cych us³ugi dla sektora finansowego

?Podczas spotkania prezes  firmy Gras Savoye Polska przedstawi czym 
jest mapowanie ryzyka, jakie mo¿e przynieœæ korzyœci oraz jak 
zarz¹dzaæ ryzykiem maj¹cym wp³yw na dzia³alnoœæ organizacji

?Ekspert z Mazars wska¿e jak istotnym narzêdziem jest audyt 
wewnêtrzny w procesie kompleksowego zarz¹dzania ryzykiem 
w przedsiêbiorstwie

?Przedstawiciele z Kancelarii Gide Loyrette Nouel zaprezentuj¹ kwestie 
podatkowe dotycz¹ce odpowiedzialnoœci cz³onków zarz¹du i rad 
nadzorczych m.in. za zaleg³oœci podatkowe i sk³adki ZUS. Natomiast 
obowi¹zki zarz¹du w zakresie rachunkowoœci omówi ekspert z firmy 
Mazars

?Serdecznie zapraszamy na Warsztaty, które poprowadz¹ specjaliœci 
z kancelarii prawnej Gide Loyrette Nouel, firmy audytorskiej Mazars 
oraz firmy ubezpieczeniowej Gras Savoye. Zaproszeni prelegenci 
podziel¹ siê z Pañstwem swoj¹ fachow¹ wiedz¹. 

Warsztaty poprowadz¹

Jaros³aw Bochenek – Bieg³y Rewident, Dyrektor w Dziale Audytu, Cz³onek Zarz¹du 
Mazars
Posiada wieloletnie doœwiadczenie w badaniu sprawozdañ finansowych, rachunkowoœci 
i finansach oraz œwiadczeniu us³ug doradczych dla spó³ek z ró¿nych bran¿ zdobyte podczas 
pracy w Mazars oraz w jednej z firm z tzw. "wielkiej czwórki" w Polsce i za granic¹. Jest 
absolwentem Wydzia³u Zarz¹dzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, studiów 
podyplomowych z zakresu ksiêgowoœci i finansów w Bristol Business School (Wielka Brytania). 
Posiada tytu³ MBA University of Bristol oraz Ecole Nationale des Ponts et Chaussées (Francja). 
Jest bieg³ym rewidentem (KIBR) oraz cz³onkiem Stowarzyszenia Dyplomowanych Bieg³ych 
Rewidentów ACCA. 

Krzysztof Ciepliñski – Prawnik w warszawskim biurze Kancelarii Prawnej Gide Loyrette 
Nouel
Aplikant adwokacki, absolwent Wydzia³u Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego 
i Prawa Handlowego Francuskiego i Europejskiego Uniwersytetu w Poitiers. Zajmuje siê 
zagadnieniami z zakresu w³asnoœci intelektualnej i przemys³owej, ze szczególnym 
uwzglêdnieniem prawa znaków towarowych oraz nieuczciwej konkurencji. Specjalizuje siê 
tak¿e w rozwi¹zywaniu sporów s¹dowych i arbitra¿u.

Maciej Grela – Doradca Podatkowy w warszawskim biurze Kancelarii Prawnej Gide 
Loyrette Nouel
Absolwent Wydzia³u Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szko³y Prawa 
Angielskiego i Europejskiego na UW we wspó³pracy z Uniwersytetem Cambridge. Ukoñczy³ 
tak¿e podyplomowe studia podatkowe przy UW. Specjalizuje siê w prawie podatkowym, 
a w szczególnoœci w planowaniu efektywnych podatkowo struktur transakcji, cenach 
transferowych i podatkach w sektorze nieruchomoœci.  Jest autorem licznych publikacji 
z zakresu prawa podatkowego. Wspó³autor ksi¹¿ki „Podatki 2009 – przepisy wykonawcze 
z komentarzem” wydanej przez Gazetê Prawn¹. 

ZAPRASZAMY DO UDZIA£U W WARSZTATACH

Aldona Mlonek – Project Manager
tel.: +48 22 333 97 77, fax:  +48 22 333 97 78
aldona.mlonek@informedia-polska.pl

ZAPRASZAMY DO WSPÓ£PRACY W ZAKRESIE SPONSORINGU
Dzia³ Sponsoringu
tel.: +48 22 333 97 87, fax: +48 22 333 97 78
sponsoring@informedia-polska.pl

Artur Grzeœkowiak – Wiceprezes Zarz¹du, Gras Savoye Polska
Jest zwi¹zany z Gras Savoye od 1999 roku. Specjalizuje siê w doradztwie w zakresie 
ubezpieczeñ project finance, zamówieniach publicznych oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym. Jest absolwentem Wydzia³u Prawa na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu. 
Ukoñczy³ aplikacjê radcowsk¹ w Okrêgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Ukoñczy³ 
program AMB w IESE Business School w Barcelonie. Posiada uprawnienia brokera 
ubezpieczeniowego. 



Warsztaty poprowadz¹

fax: 
022 33 97 78

konferencje.pb.pl
e-mail: info@informedia-polska.pl

17.11.2010, œroda

9.30 Poranna kawa, rejestracja i przywitanie uczestników

10.00 Ubezpieczenie cz³onków zarz¹dów i rad nadzorczych – D&O 
?Czyje interesy zabezpiecza polisa D&O?
?Kto mo¿e byæ beneficjentem polisy D&O?
?Czasowy zakres ochrony
?Ochrona nie zna granic – zabezpieczenie dla spó³ek zale¿nych; 

programy œwiatowe
?Roszczenie – broniæ siê czy p³aciæ?

11.00 Przerwa na kawê

11.15 Business Interruption – jak zabezpieczyæ firmê przed 
przerwami w dzia³alnoœci gospodarczej 
?Przedmiot ubezpieczenia – zysk czy przerwa w dzia³alnoœci 
?Zakres ubezpieczenia – przerwa w dzia³alnoœci jako nastêpstwo 

innego zdarzenia 
?Okreœlenie sumy ubezpieczenia 
?Koszty dodatkowe zwi¹zane z przerw¹ dzia³alnoœci 

przedsiêbiorstwa 
?Udzia³y w³asne czasowe w ubezpieczeniu BI 
?Przyk³ady szkód 

12.15 Twórczoœæ pracownicza oraz ochrona dóbr osobistych 
i tajemnicy przedsiêbiorstwa 
?Prawo przedsiêbiorcy do wynalazku i utworu/programu 

komputerowego
?Umowa o pracê a stworzenie projektu wynalazczego/utworu 

w ramach obowi¹zków pracowniczych
?Stworzenie projektu wynalazczego/utworu na podstawie umowy 

cywilnoprawnej 
?Przekazanie wynalazku przedsiêbiorcy do korzystania 
?Prawa osobiste twórcy projektu/utworu a korzystanie z niego 

przez pracodawcê 
?Ochrona tajemnicy przedsiêbiorstwa
?Roszczenia z tytu³u naruszenia tajemnicy przedsiêbiorstwa
?Ochrona dóbr osobistych pracodawcy
?Roszczenia z tytu³u naruszenia dóbr osobistych

13.15 Lunch

14.15 Jak przygotowaæ firmê do pozytywnego przejœcia kontroli 
podatkowej i ZUS

Kontrola ZUS 
?Istota kontroli ZUS oraz udostêpnianie dokumentów
?Obowi¹zkowe czynnoœci p³atnika sk³adek w trakcie oraz 

po kontroli ZUS

Kontrola podatkowa  
?Prawa i obowi¹zku kontrolowanego
?Uprawnienia organu kontroluj¹cego
?Dowody w postêpowaniu kontrolnym

15.00 Przerwa na kawê

15.15 Ubezpieczenie kredytu kupieckiego – bezpieczeñstwo 
we wspó³pracy z kontrahentami 
?Ubezpieczenie nale¿noœci – czy warto je mieæ?
?Przyczyny braku wyp³aty odszkodowañ; co zrobiæ, by ich unikn¹æ?
?Szkody, czyli pomys³owoœæ odbiorców na unikanie p³atnoœci
?Jak unikn¹æ mniej korzystnych rozwi¹zañ stosowanych przez 

ubezpieczycieli?

16.00 Anomalie pogodowe – jak zabezpieczyæ firmê przed ich 
wp³ywem 
?Derywaty pogodowe
?Umowa ubezpieczenia pogodowego
?Zastosowanie derywatów pogodowych w praktyce
?Ubezpieczenia pogodowe jako produkt nietypowy

17.00 Zakoñczenie Warsztatów i wrêczenie certyfikatów

Sylwia Koz³owska – Dyrektor Departamentu Ubezpieczeñ 
Odpowiedzialnoœci Cywilnej, Gras Savoye Polska

Artur Grzeœkowiak – Wiceprezes Zarz¹du, Gras Savoye Polska

Krzysztof Ciepliñski – Prawnik, Kancelaria Gide Loyrette Nouel

Justyna Trochimiuk – Mened¿er w Dziale Us³ug Kadrowo-P³acowych, 
Mazars

Urszula Zarêbska – Radca Prawny, Doradca Podatkowy, Mened¿er, 
Dzia³ Doradztwa Podatkowego, Mazars

Iwona Sawicka – Specjalista ds. Ubezpieczeñ, Gras Savoye Polska

Maciej Majewski – Wiceprezes Zarz¹du, Gras Savoye Polska

Leszek Alexander Konopka – Prezes Zarz¹du Gras Savoye Polska i Pol-Assistance 
Jest zwi¹zany z Grup¹ Gras Savoye Polska od 1994 r. Poza bie¿¹cymi funkcjami zarz¹dczymi jest 
odpowiedzialny za obszar ubezpieczeñ komunikacyjnych, osobowych, za masow¹ dystrybucjê 
ubezpieczeñ w sektorach telekomunikacyjnym, bankowym, finansowym oraz za projekty IT. 
Goœcinnie wyk³ada we francuskiej wy¿szej szkole ubezpieczeñ ENASS (MBA) oraz wystêpuje 
w roli eksperta zarówno w licznych szkoleniach i konferencjach jak i w mediach – zw³aszcza 
w prasie ekonomicznej i ubezpieczeniowej. Studiowa³ na Politechnice Warszawskiej. Jest 
absolwentem Wy¿szej Szko³y Biznesu oraz Wydzia³u Stosunków Miêdzynarodowych. Ukoñczy³ 
równie¿ program AMB w IESE Business School (University of Navarra). Posiada uprawnienia 
brokera ubezpieczeniowego i reasekuracyjnego.

Maciej Majewski – Wiceprezes Zarz¹du Gras Savoye Polska 
Jest zwi¹zany z Grup¹ Gras Savoye w Polsce od 2000 roku. Kieruje Departamentem Klientów 
Francuskich, gdzie nadzoruje obs³ugê wszystkich linii ubezpieczeniowych g³ównie dla bran¿y 
energetycznej, przemys³u spo¿ywczego, budownictwa oraz rozrywki i turystyki. Posiada 
szerokie doœwiadczenie w zakresie ubezpieczeñ maj¹tkowych i odpowiedzialnoœci cywilnej. Jest 
równie¿ odpowiedzialny za obszar ubezpieczeñ pogodowych, które Gras Savoye oferuje jako 
pierwszy broker na rynku polskim. Jest absolwentem Wydzia³u Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Warszawskiego. Ukoñczy³ aplikacjê radcowsk¹. Posiada uprawnienia brokera 
ubezpieczeniowego.

Hanna £awrynowicz – Radca Prawny w warszawskim biurze Kancelarii Prawnej Gide 
Loyrette Nouel
Absolwentka Wydzia³u Prawa Handlowego i Wydzia³u Prawa Europejskiego Uniwersytetu 
w Lyonie oraz studiów podyplomowych (DESS) w zakresie prawa Unii Europejskiej na 
Uniwersytecie w Lyonie. Specjalizuje siê w prawie spó³ek oraz w transakcjach fuzji i przejêæ. Jest 
autork¹ licznych artyku³ów prasowych, m.in. w Gazecie Prawnej, Rzeczpospolitej i Gazecie 
Finansowej. Pos³uguje siê jêzykiem angielskim i francuskim.

Sylwia Koz³owska – Dyrektor Departamentu Ubezpieczeñ Odpowiedzialnoœci Cywilnej, 
Gras Savoye Polska
Jest zwi¹zana z Gras Savoye od 2000 roku. Nadzoruje prace departamentu ubezpieczeñ 
odpowiedzialnoœci cywilnej specjalizuj¹cego siê w obs³udze m.in. kancelarii prawnych, biur 
projektowych, firm budowlanych, wolnych zawodów i grup zawodowych. Z rynkiem ubezpieczeñ 
zwi¹zana od 16 lat, z ubezpieczeniami OC od 14 lat. Jest prelegentem licznych konferencji 
i seminariów oraz autork¹ publikacji w prasie bran¿owej. Jest absolwentk¹ Akademii 
Ekonomicznej w Krakowie oraz Wy¿szej Szko³y Ubezpieczeñ i Bankowoœci w Warszawie. Posiada 
uprawnienia brokera ubezpieczeniowego.

Iwona Sawicka – Specjalista ds. ubezpieczeñ, Gras Savoye Polska 
Jest zwi¹zana z Gras Savoye Polska od 2005 r. Specjalizuje siê w ubezpieczeniach nale¿noœci. 
Ponadto jest odpowiedzialna za wdro¿enie miêdzynarodowego programu ubezpieczeñ 
maj¹tkowych du¿ej sieci handlowej w Polsce, m.in. dostosowanie programu ubezpiecze-
niowego do realiów polskiego rynku ubezpieczeniowego, negocjacje lokalnych ubezpieczeñ 
maj¹tkowych i OC. Jest absolwentk¹ Wydzia³u Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 
specjalnoœæ: polityka gospodarcza i strategia przedsiêbiorstw. 

Ewa Opaliñska – Doradca Podatkowy w warszawskim biurze Kancelarii Prawnej Gide 
Loyrette Nouel
Absolwentka Uniwersytetu im. Kardyna³a Wyszyñskiego w Warszawie oraz podyplomowych 
studiów Podatków i Prawa Podatkowego na Uniwersytecie Warszawskim. Specjalizuje siê 
w zagadnieniach z zakresu miêdzynarodowego prawa podatkowego oraz postêpowania 
podatkowego. Posiada doœwiadczenie w opracowywaniu schematów optymalizacji podatkowej 
oraz w innych kwestiach zwi¹zanych z opodatkowaniem spó³ek, takich jak np. fundusze 
inwestycyjne, nabycie przedsiêbiorstwa lub aktywów spó³ki, inwestycje nieruchomoœciowe.  
Jest autork¹ licznych publikacji.  Wspó³autorka ksi¹¿ki „Podatki 2009 – przepisy wykonawcze 
z komentarzem” wydanej przez Gazetê Prawn¹. 

Justyna Kondracka – Bieg³y Rewident, Mened¿er w Dziale Us³ug Ksiêgowych, Mazars
Sprawuje nadzór nad pracami Dzia³u Us³ug Ksiêgowych. Posiada wieloletnie doœwiadczenie 
w obs³udze podmiotów gospodarczych o ró¿nym profilu dzia³alnoœci, zdobyte podczas pracy 
w audycie oraz w ksiêgowoœci. Ma równie¿ doœwiadczenie w zakresie opracowywania 
sprawozdawczoœci do celów zarz¹dczych i przygotowania pakietów konsolidacyjnych na 
potrzeby konsolidacji miêdzynarodowych grup kapita³owych. Justyna posiada rozleg³¹ wiedzê 
z zakresu polskich i miêdzynarodowych standardów rachunkowoœci. 

Monika Sojda-Gerwatowska – Radca Prawny w warszawskim biurze Kancelarii Prawnej 
Gide Loyrette Nouel 
Absolwentka Wydzia³u Prawa i Administracji Uniwersytetu Wroc³awskiego, studiów 
podyplomowych Diplôme d'Etudes Supérieures Spécialisées z zakresu Nauk Spo³ecznych 
w Europie w Instytucie Nauk Politycznych w Strasburgu oraz studiów podyplomowych Diplôme 
d'Etudes Approfondies w Centrum Poszukiwañ Miêdzydyscyplinarnych z Zakresu Ochrony 
Œrodowiska i Zagospodarowania Przestrzennego, Crideau-CNRS Limoges we Francji. 
Specjalizuje siê prawie pracy i ubezpieczeñ spo³ecznych. Zajmuje siê m.in. opiniowaniem zasad 
zatrudniania pracowników w przypadku restrukturyzacji spó³ek, przygotowywaniem 
i negocjowaniem kontraktów mened¿erskich, doradztwem w kwestii grupowych zwolnieñ 
zwi¹zanych z redukcj¹ zatrudnienia lub zakoñczeniem dzia³alnoœci w spó³kach.

Krystyna Szyd³owska – Dyrektor Dzia³u Doradztwa Podatkowego, Mazars
Posiada wieloletnie i bogate doœwiadczenie zawodowe w dziedzinie doradztwa dla 
przedsiêbiorstw, które zdoby³a pracuj¹c dla najwiêkszych firm doradczych, w tym tzw. firm „Big 
4”, najpierw w Dziale Audytu, a nastêpnie w Dziale Doradztwa Podatkowego. Jest 
licencjonowanym doradc¹ podatkowym. Posiada tak¿e kwalifikacje bieg³ego rewidenta (dyplom 
ACCA – Wielka Brytania). Od 2000 r. specjalizuje siê w zagadnieniach zwi¹zanych z cenami 
transferowymi. Jest wspó³autork¹ ksi¹¿ki „Ceny transferowe”, wydanej w 2002 r. przez 
Wydawnictwo C.H. Beck, jak równie¿ ksi¹¿ki „Globalizacja us³ug”, wydanej w 2007 r. przez 
Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM. oraz autork¹ wielu publikacji podatkowych.

Justyna Trochimiuk – Mened¿er w Dziale Us³ug Kadrowo-P³acowych, Mazars
Specjalizuje siê w doradztwie kadrowo-p³acowym dla podmiotów polskich, zagranicznych oraz 
osób oddelegowanych do wykonywania pracy w Polsce na podstawie kontraktów zagranicznych 
zawartych ze spó³kami, które nie posiadaj¹ swoich siedzib w Polsce. Jest ekspertem 
w dziedzinie prawa pracy, ubezpieczeñ spo³ecznych i zdrowotnych. Doœwiadczenie zawodowe 
zdobywa³a pracuj¹c w spó³kach z kapita³em zagranicznym o strukturze sieciowej oraz w Mazars. 
Jest prelegentk¹ licznych konferencji, a jej porady i artyku³y by³y publikowane m.in. przez 
„Przegl¹d Prawno-Pracowniczy”, „Dziennik Gazeta Prawna” oraz liczne serwisy internetowe.

Urszula Zarêbska – Radca Prawny, Doradca Podatkowy, Mened¿er, Dzia³ Doradztwa 
Podatkowego, Mazars
Posiada kilkunastoletnie doœwiadczenie w doradztwie podatkowo-prawnym zdobyte podczas 
pracy dla jednej z firm tzw. „Wielkiej Czwórki”, RSM Hemmelrath i Mazars. Jest radc¹ prawnym 
i doradc¹ podatkowym. Doœwiadczenie zawodowe obejmuje doradztwo zarówno na rzecz 
klientów polskich jak i zagranicznych we wszystkich rodzajach podatków, a zw³aszcza 
w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, prawnych i VAT. Jest prelegentk¹ licznych 
konferencji i szkoleñ oraz autork¹ publikacji m.in. w dziennikach „Rzeczpospolita”, „Dziennik 
Gazeta Prawna” oraz w miesiêczniku „Controlling”.



piecz¹tka i podpis

Wyœlij dziœ na nr faksu  022 333 97 78

SUKCES
w praktyce

Warsztaty

FORMULARZ ZG£OSZENIOWY

Warunki uczestnictwa:

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Warsztatach wynosi 
2995 PLN + 22% VAT przy rejestracji 
do 15 paŸdziernika 2010 r., 
3495 PLN + 22% VAT przy rejestracji 
po 15 paŸdziernika 2010 r.

2. Cena obejmuje prelekcje, materia³y warsztatowe, przerwy 
kawowe, lunch. 

3. Przes³anie do Informedia Polska faxem lub poczt¹ 
elektroniczn¹, wype³nionego i podpisanego formularza 
zg³oszeniowego, stanowi zawarcie wi¹¿¹cej umowy 
pomiêdzy zg³aszaj¹cym a Informedia Polska. Faktura pro 
forma jest standardowo wystawiana i wysy³ana faxem po 
otrzymaniu formularza zg³oszeniowego.

4. Prosimy o dokonanie wp³aty w terminie 14 dni od wys³ania 
zg³oszenia, ale nie póŸniej ni¿ przed rozpoczêciem 
Warsztatów.

5. Wp³aty nale¿y dokonaæ na konto:

FORTIS BANK POLSKA SA 
ul. Suwak 3,Warszawa
PL 94 1600 1127 0003 0123 0355 2001

6. Rezygnacjê z udzia³u nale¿y przesy³aæ listem poleconym 
na adres organizatora.

7. W przypadku rezygnacji do 22 paŸdziernika 2010 r. 
obci¹¿ymy Pañstwa op³at¹ administracyjn¹ w wysokoœci 
300 PLN + 22% VAT.

8. W przypadku rezygnacji po 22 paŸdziernika 2010 r. 
pobierane jest 100% op³aty za udzia³.

9. Nieodwo³anie zg³oszenia i niewziêcie udzia³u  
w Warsztatach powoduje obci¹¿enie pe³nymi kosztami 
udzia³u.

10. Niedokonanie wp³aty nie jest jednoznaczne  
z rezygnacj¹ z udzia³u.

11. Zamiast zg³oszonej osoby w Warsztatach mo¿e wzi¹æ 
udzia³ inny pracownik firmy.

12.   Organizator zastrzega sobie prawo do zmian 
w programie oraz do odwo³ania Warsztatów.

T̈AK, chcê wzi¹æ udzia³ w Warsztatach „ ”. 

Termin: 16 – 17 listopada2010 r. 
Cena 2995 PLN + 22% VAT do 15 paŸdziernika 2010 r.  
Cena 3495 PLN + 22% VAT po 15 paŸdziernika 2010 r.

Preferujê materia³y w wersji:
c Papierowej, segregator z prezentacjami    c P³yta CD + notatnik

T̈AK, chcê otrzymaæ wiêcej informacji o Warsztatach „BEZPIECZEÑSTWO FINANSOWE FIRMY”. 

Termin: 16 – 17 listopada2010 r. 

N̈IE, nie wezmê udzia³u w prezentowanych Warsztatach, jednak proszê o informowanie mnie 

o  planowanych wydarzeniach o podobnej tematyce.

BEZPIECZEÑSTWO FINANSOWE FIRMY

 

Informedia Polska Sp. z o.o. z siedzib¹ w Warszawie (03-738), 
ul. Kijowska 1, wpisana jest do Rejestru Przedsiêbiorców prowadzonego 
przez S¹d Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydzia³ Gospodarczy 
Krajowego Rejestru S¹dowego pod numerem KRS 0000223380, NIP 527-
245-67-22, wysokoœæ kapita³u zak³adowego: 50 000,00 z³.

Zgodnie z ustaw¹ z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997r. Nr 133 poz. 833) Informedia Polska Sp. z o.o. z siedzib¹ w Warszawie (dalej 
Informedia), informuje, ¿e jest administratorem danych osobowych. Wyra¿amy zgodê na przetwarzanie danych osobowych w celach promocji i marketingu 
dzia³alnoœci prowadzonej przez Informedia, œwiadczonych us³ug oraz oferowanych produktów, a tak¿e w celu promocji ofert klientów Informedia. Wyra¿amy równie¿ 
zgodê na otrzymywanie drog¹ elektroniczn¹ ofert oraz informacji handlowych dotycz¹cych Informedia oraz klientów Informedia. Wyra¿aj¹cemu zgodê na 
przetwarzanie danych osobowych przys³uguje prawo kontroli przetwarzania danych, które jej dotycz¹, w tym tak¿e prawo ich poprawiania.

Równoczeœnie oœwiadczamy, ¿e zapoznaliœmy siê z warunkami uczestnictwa oraz zobowi¹zujemy siê do zap³aty ca³oœci kwot wynikaj¹cych z niniejszej 
umowy.

16 – 17 listopada 2010 r., Hotel Le Méridien Bristol, Warszawa

1. Imiê i nazwisko: ....................................................................................................................................................
Stanowisko: ...............................................................................................................................................................
Departament: .............................................................................................................................................................

2. Imiê i nazwisko: ....................................................................................................................................................
Stanowisko: ...............................................................................................................................................................
Departament: .............................................................................................................................................................

3. Firma: ...................................................................................................................................................................
Ulica: ........................................................................................................................................................................
Kod pocztowy: ......................................................Miasto: .........................................................................................
Tel: ..........................................................................  Fax: ..........................................................................................
E-mail: .........................................................................................................................................................

4. Dane nabywcy, potrzebne do wystawienia Faktury VAT:
Nazwa firmy: ..............................................................................................................................................................
Siedziba: ....................................................................................................................................................................
Adres: ...................................................................................................... NIP: .....................................................
Osoba kontaktowa: ....................................................................................................................................................
Tel: .......................................................................... E-mail: ......................................................................................

5. Komu jeszcze zdaniem Pana/Pani mo¿emy przes³aæ informacje o tym wydarzeniu: 
Imiê i nazwisko: ..........................................................................................................................................................
Stanowisko: ...............................................................................................................................................................
Departament: ............................................................................................................................................................
Tel: ..........................................................................  Fax: ..........................................................................................
E-mail: .......................................................................................................................................................................

.... ..

BEZPIECZEÑSTWO 
FINANSOWE FIRMY

ul.Kijowska 1, 03-738 Warszawa

Adres do korespondencji: 
Informedia Polska Sp. z o.o.

tel:
022  333 97 77 

fax: 
022 333 97 78

konferencje.pb.pl
e-mail: info@informedia-polska.pl
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