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OGÓLNOPOLSKIE FORUM DYREKTORÓW FINANSOWYCH - KLUCZOWE SPOTKANIE DYREKTORÓW I MANAGERÓW 
DZIAŁÓW FINANSOWYCH I PODATKOWYCH W POLSCE!
Czym jest Ogólnopolskie Forum Dyrektorów Finansowych?
Jedno z najważniejszych spotkań Dyrektorów Finansowych i Managerów działów podatkowych w Polsce
■   Platforma wymiany wiedzy między znakomitymi ekspertami
■   Miejsce do nawiązania licznych relacji biznesowych
■   „Must-have” każdego Dyrektora Finansowego i Managera działu podatków!
Dlaczego warto dołączyć do nas?
■    Zaprosimy Państwa do udziału w dwóch kluczowych dyskusjach na temat elektronizacji kontroli podatników  

oraz znaczeniu zmian w systemie podatkowym na rozwój przedsiębiorczości w Polsce
■    Przedstawimy wprowadzone i planowane zmiany w zakresie podatków VAT, CIT i PIT  

– wskażemy najlepsze praktyki i skuteczne rozwiązania
■   Zaprezentujemy zmiany w zakresie JPK i split payment
■   Zagwarantujemy doborowe towarzystwo do dyskusji i nawiązywania nowych relacji biznesowych
■   Zaprosimy do rozmów z partnerami spotkania, którzy będą mieli dla Państwa bardzo ciekawe rozwiązania
■    Stworzymy znakomitą platformę wymiany wiedzy dla Dyrektorów Finansowych i Managerów Działów Finansowych  

i Podatkowych
■   Zaprosimy do wystąpienia jednego z czołowych polskich ekonomistów
Jakie tematy poruszymy?
■   JPK a efektywność kontroli podatkowych
■   Wprowadzone i planowane zmiany uszczelniające system podatkowy
■   Przyszłość polskiej przedsiębiorczości
■   Zmiany w jednolitym pliku kontrolnym: JPK_VDEK i JPK_FA
■   Split payment - dla kogo będzie obowiązkowy?
■   Nowa matryca stawek VAT
■   Biała księga - obowiązki vs korzyści
■   CIT 2019 czyli życie codzienne w trakcie rewolucji
■   Jak odnaleźć się w nowym świecie PIT i ZUS. Obawy, inspiracje, plany.
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9.00 Rejestracja uczestników
Witamy podczas konferencji. Zapraszamy do rejestracji, a następnie na chwilę relaksu 
przy kawie! Czeka nas niezwykle emocjonujący i inspirujący dzień!

9:30 PANEL DYSKUSYJNY: Elektronizacja kontroli podatników

        ■     Szanse i zagrożenia związane z elektronizacją podatków
        ■     Elektronizacja kontroli podatników – za i przeciw
        ■     JPK a efektywność kontroli podatkowych
        ■     Wprowadzone i planowane zmiany uszczelniające system podatkowy
        ■     Instrumenty zabezpieczające podatników
        ■     Niezbędna kontrola czy inwigilacja podatników?

10:30
WYSTĄPIENIE GOŚCIA SPECJALNEGO:      Euro a sprawa polska 

Prof. Grzegorz W. Kołodko
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Moderator: 
Łukasz Zalewski, Dziennikarz ekonomiczny, Dziennik Gazeta Prawna

Paneliści:
– Robert Jurkiewicz, Partner w dziale prwanopodatkowym, PwC
– Andrzej Nikończyk, wspólnik kancelarii podatkowej Kolibski, Nikończyk, Dec & Partnerzy, 
    Przewodniczący Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan
– Grzegorz Ziółkowski, Dyrektor Działu Podatków, Kontroli Kredytowej i Zarządzania Ryzykiem, Grupa TVN
– Zaproszony przedstawiciel Krajowej Administracji Skarbowej

11:10 Przerwa kawowa
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11:30 PANEL DYSKUSYJNY: System opodatkowania firm w Polsce 
          a rozwój przedsiębiorczości

        ■      Czy system opodatkowania firm w Polsce jest sprawiedliwy i efektywny?
        ■     Kto obecnie traci najwięcej i dlaczego?
        ■     Zastąpienie podatku CIT podatkiem przychodowym - szanse i zagrożenia
        ■     Całkowita zmiana systemu opodatkowania firm w Polsce
        ■      Jak zmiana systemu opodatkowania firm może wpłynąć na rozwój przedsiębiorczości?

13:30 AKTUALNE ZMIANY W PODATKU VAT

        ■      Zmiany w jednolitym pliku kontrolnym: JPK_VDEK i JPK_FA
        ■      Faktury elektroniczne w zamówieniach publicznych
        ■      Split payment - dla kogo będzie obowiązkowy?
        ■      Nowa matryca stawek VAT
        ■      Zmiany w regulacjach dotyczących kas fiskalnych
        ■      Biała księga - obowiązki vs korzyści
        ■      Zmiany w zakresie zwrotu VAT

12:30 Przerwa na lunch
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Moderator: 
Łukasz Zalewski, Dziennikarz ekonomiczny, Dziennik Gazeta Prawna

Paneliści:
–  Sławomir Boruc, Radca Prawny, Doradca podatkowy, Wspólnik kierujący Praktyką Podatkową 
     Baker McKenzie
–  Małgorzata Dankowska, Doradca podatkowy, Partnerka odpowiedzialna za zespół ds. nieruchomości oraz  
     warszawską praktykę podatkową TPA Poland
–  Marek Dietl, Prezes, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA
–  Łukasz Szczygieł, Dyrektor Departamentu Podatków, ING Bank Śląski S.A.
–  Wojciech Śliż, Dyrektor Departamentu Podatku od Towarów i Usług, Ministerstwo Finansów

Prelegent:
–  Joanna Henzel, Doradca podatkowy, Manager w Dziale doradztwa podatkowego TPA Poland
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14:20 CIT 2019 czyli życie codzienne w trakcie rewolucji

        ■       Nowe, niejasne przepisy dotyczące podatku u źródła
        ■       IP Box jako uzupełnienie ulgi B+R i wzmocnienie wsparcia innowacyjności
        ■       Niekończące się niejasności w zakresie limitów finansowania i usług niematerialnych, 

rozdźwięk między agresywnymi interpretacjami i zasadniczo rozsądnymi wyrokami 
sądów

        ■       Uproszczona porozumienia cen transferowych w kontekście limitów dla usług  
niematerialnych – czy wreszcie się uda?

        ■       Jak głęboko wstecz mogą sięgnąć nowe limity przy amortyzacji - realna groźba czy 
straszak doradców?

        ■       Raportowanie schematów podatkowych - czy po dziewięciu miesiącach wiemy więcej 
i można się czuć spokojniej?

        ■       Co jeszcze z tego o czym dyskutuje się w Polsce, Unii i na świecie może pojawić się 
w CIT?

15:10 Jak odnaleźć się w nowym świecie PIT i ZUS. Obawy, inspiracje, plany.

        ■        Dochody osobiste – ulgi nowe i stare, jak racjonalnie rozliczyć swój PIT
        ■        Jak być skrupulatnym płatnikiem i pozostać cenionym pracodawcą
        ■        Jak zwiększyć pracownicze netto nie podnosząc budżetu płac
        ■        Motywowanie po nowemu
        ■        Dlaczego nowoczesne trendy w HR wspierają racjonalizowanie kosztów PIT i ZUS
        ■        Co w PIT i ZUS najczęściej interesuje dziś dyrektorów finansowych
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Prelegent:
–  Paweł Toński, Partner zarządzający, CRIDO

Prelegent:
– Marek Jarocki, Partner, EY

16:00 Zakończenie konferencji
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Sławomir Boruc, Radca Prawny, Doradca podatkowy, 
Wspólnik kierujący Praktyką Podatkową Baker McKenzie
Sławomir Boruc kieruje praktyką podatkową w warszawskiej kancelarii Baker McKenzie. Specjalizuje się 
w prawie podatkowym. Doradzał wielu firmom m. in. z branży komputerowej, chemicznej, poligraficznej  
i tekstylnej oraz telekomunikacyjnej. Reprezentuje klientów przed organami podatkowymi oraz występuje 
w sprawach podatkowych przed sądami administracyjnymi. Sławomir Boruc od wielu lat cieszy się uzna-
niem jako ekspert prawa podatkowego w Polsce, o czym świadczą publikacje Chambers Europe i Chambers 
Global, Legal 500. Kierowana przez niego praktyka była wielokrotnie wyróżniana jako najlepsza w Polsce  
w rankingach International Tax Review, Chambers Europe, Chambers Global, Legal 500 i Tax Directors 
Handbook, a także rankingach polskich czasopism gospodarczych, takich jak Rzeczpospolita i Dziennik 
Gazeta Prawna. Sławomir Boruc jest autorem lub współautorem wielu publikacji z zakresu prawa podat-
kowego.

Gość specjalny
Prof. Grzegorz W. Kołodko
Intelektualista i polityk, jeden z głównych architektów polskich reform gospodarczych, czterokrotnie wi-
cepremier i minister finansów w latach 1994-97 i 2002-03. Członek Europejskiej Akademii Nauki, Sztuki 
i Literatury. Dyrektor Centrum Badawczego Transformacji, Integracji i Globalizacji TIGER (www.tiger.edu.
pl) w Akademii Leona Koźmińskiego. Autor i redaktor 54 książek oraz licznych artykułów naukowych opu-
blikowanych w 26 językach. Najczęściej na świecie cytowany polski ekonomista. Doktor Honoris Causa 
jedenastu zagranicznych uniwersytetów. Maratończyk i podróżnik; zwiedził ponad 160 krajów.

Marek Dietl, Prezes, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA
Marek Dietl jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Tytuł doktora nauk ekonomicznych 
uzyskał w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN. Podczas studiów doktoranckich odbył staż w University of 
Glasgow. Od 2012 r. jest adiunktem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (SGH). W latach 2012-2013 
odbył staż na Uniwersytecie Ekonomicznym w Essex. Ukończył także specjalistyczne dwuletnie studia  
w zakresie finansów EY Executive Studies in Finance. W latach 1999-2008 Marek Dietl pracował w mię-
dzynarodowej firmie doradczej Simon-Kucher & Partners, w której przeszedł wszystkie szczeble kariery 
od praktykanta do prokurenta i lidera warszawskiego biura. W latach 2008-2012 pracował w Krajowym 
Funduszu Kapitałowym, najpierw jako menedżer inwestycyjny, następnie jako zastępca dyrektora inwesty-
cyjnego. Marek Dietl zdobył doświadczenie w ponad dwudziestu Radach Nadzorczych, Komisjach Rewizyj-
nych, Komitetach Inwestycyjnych (Selekcyjnych), m.in. w Atende S.A., Banku Gospodarstwa Krajowego, 
BSC Drukarnie Opakowań S.A., Mercator Medical S.A., Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, PZU 
Witelo FIZAN. Marek Dietl podejmował również działalność społeczną i ekspercką jako: doradca prezyden-
ta RP, doradca prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, mediatora w sądzie polubownym przy Komisji Nad-
zoru Finansowego, Radzie Edukacji Ekonomicznej Narodowego Banku Polskiego, ekspert Business Centre 
Club oraz Instytutu Sobieskiego. Kierował zespołami ds. instrumentów finansowych powołanymi przez 
Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Małgorzata Dankowska, Doradca podatkowy, Partnerka odpowiedzialna za 
zespół ds. nieruchomości oraz warszawską praktykę podatkową TPA Poland
Specjalizuje się w doradztwie transakcyjnym i restrukturyzacyjnym.  Ma bogate doświadczenie w za-
kresie transakcji związanych z nabywaniem, zbywaniem, a także restrukturyzacją finansowania nieru-
chomości komercyjnych. Przeprowadziła liczne projekty restrukturyzacyjne w zakresie optymalizacji 
struktury holdingowej i uzyskiwania korzystnych rozwiązań podatkowych, włączając w to połączenia, 
likwidacje czy wymiany udziałów. Jest specjalistą w zakresie doradztwa dla funduszy inwestycyjnych. 
Autorka i współautorka licznych publikacji o tematyce podatkowej, w tym „What’s new in taxation of 
Polish Real Estate Market?” (Nowości w opodatkowaniu polskiego rynku nieruchomości), „Podatki  
w hotelarstwie”, „Inwestycje instytucjonalne w polskim PRS”, „Rewolucja w CIT”, „Przewodnik po doku-
mentacji cen transferowych 2017”, czy też wydanej w 2011 r. publikacji książkowej „Restrukturyzacje 
spółek kapitałowych – aspekty podatkowe”. Prelegentka na wielu konferencjach i szkoleniach branżo-
wych. W 2013 roku została wyróżniona drugim miejscem w rankingu Dziennika Gazeta Prawna w kategorii 
najlepszych doradców podatkowych w zakresie fuzji i przejęć. International Tax Review dwukrotnie przy-
znał jej tytuł Women in Tax leaders. Małgorzata jest licencjonowanym doradcą podatkowym. Członkini IFA 
(International Fiscal Association) oraz Stowarzyszenia REIT Polska. Ukończyła Uniwersytet Ekonomiczny 
w Poznaniu, a także Studia Podyplomowe z zakresu prawa podatkowego w Szkole Głównej Handlowej  
w Warszawie, a także studium w zakresie księgowości.
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Joanna Henzel, Doradca podatkowy, 
Manager w Dziale doradztwa podatkowego TPA Poland
Joanna posiada wieloletnie doświadczenie w kompleksowym doradztwie podatkowym świadczonym 
zarówno dla firm polskich, jak i międzynarodowych. Specjalizuje się w doradztwie transakcyjnym, 
w szczególności w zakresie podatku VAT, podatków dochodowych, podatku od czynności cywilno-
prawnych. Ma bogate doświadczenie w doradztwie podatkowym przy kompleksowych projektach 
realizowanych na rynku nieruchomości, a także w świadczeniu usług doradztwa podatkowego dla 
podmiotów działających w branży budowlanej. Joanna brała udział jako doradca podatkowy w licz-
nych projektach restrukturyzacyjnych (fuzje, podziały, przejęcia przedsiębiorstw) i kompleksowych 
przeglądach podatkowych, w tym typu due diligence. Prowadziła także liczne projekty związane z 
opracowaniem dokumentacji cen transferowych dla różnych typów transakcji realizowanych pomiędzy 
podmiotami powiązanymi. Jest autorką wielu publikacji podatkowych, szkoleń podatkowych oraz współ-
autorką „Przewodnika po dokumentacji cen transferowych 2017”. Joanna jest absolwentką Akademii 
Ekonomicznej w Poznaniu, wydziału Zarządzania, specjalności Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw.  
Od 2012 r. jest licencjonowanym doradcą podatkowym.

Robert Jurkiewicz, Partner w dziale prawnopodatkowym, PwC
Prawnik i ekonomista, jest partnerem w dziale prawnopodatkowym, Szefem Zespołu Doradztwa Podat-
kowego dla Sektora Finansowego. Specjalizuje się w doradztwie prawnym i podatkowym dla klientów  
z sektora finansowego, w szczególności bankom, spółkom pożyczkowym oraz spółkom windykacyjnym. 
Reprezentuje klientów w sporach podatkowych z organami administracji skarbowej oraz występuje w ich 
imieniu przed sądami administracyjnymi. Jako pierwszy w Polsce reprezentował bank w postepowaniu  
o wydanie opinii zabezpieczającej w zakresie obejścia prawa podatkowego. Nadzoruje projekty wdrażania 
procedur podatkowych w bankach. Doświadczenie zawodowe Roberta obejmuje również doradztwo na 
rzecz instytucji finansowych przy transakcjach zbycia portfeli wierzytelności (NPL). Doradzał w transak-
cjach sekurytyzacyjnych, w tym portfeli wierzytelności hipotecznych. Jest autorem książki „Wierzytelność 
i dług. Aspekty prawne i podatkowe” (2013)

Marek Jarocki, Partner, EY
Marek jest partnerem w Dziale Podatkowym EY w Warszawie, w Zespole People Advisory Services. Roz-
począł pracę w EY w 2002 r. Wcześniej pracował w dziale podatkowym w Arthur Andersen. Marek ma 
duże doświadczenie w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych  
i zdrowotnych. Ukończył MBA na University of Quebec w Montrealu (UQAM), studia w Szkole Głównej 
Handlowej (SGH), a także studia na wydziale Prawa Uniwersytetu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie. 
Jest licencjonowanym doradcą podatkowym. Autor licznych publikacji na temat podatku dochodowego od 
osób fizycznych i ubezpieczeń społecznych i współautor komentarza do ustawy o PIT. Często również jest 
prelegentem na konferencjach i szkoleniach poświęconych tematyce podatkowej.

PR
EL

EG
EN

CI
 

WA
RS

ZA
WA

  2
6-

WR
ZE

ŚN
IA 

20
19

 
MS

 M
erm

aid
, u

l. W
ioś

lar
ska

 8,
 W

ars
zaw

a

Andrzej Nikończyk, Wspólnik kancelarii podatkowej Kolibski, Nikończyk,  
Dec & Partnerzy, Przewodniczący Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan
Wspólnik kancelarii podatkowej Kolibski, Nikończyk, Dec & Partnerzy, doradca podatkowy, prawnik, czło-
nek Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego, Przewodniczący Rady Podatkowej Konfede-
racji Lewiatan, Wiceprzewodniczący Sądu Dyscyplinarnego KIDP. Autor kilkuset artykułów i opracowań 
poświęconych problematyce prawa podatkowego w zakresie podatków pośrednich i zobowiązań podatko-
wych, współautor komentarzy podatkowych. Specjalizuje się w zagadnieniach podatku VAT, zarządzaniu 
ryzykiem podatkowym, ogólnym prawie podatkowym oraz postępowaniach podatkowych. Doświadczony 
wykładowca z zakresu podatków (głównie podatek VAT), szkoli m.in. pracowników organów podatkowych 
i doradców podatkowych. Andrzej Nikończyk został wyróżniony przez Dziennik Gazetę Prawną w Rankingu 
Doradców Podatkowych 2011 zajmując III miejsce w zakresie podatku VAT.
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Paweł Toński, Partner zarządzający, CRIDO
Paweł Toński jest partnerem zarządzającym odpowiedzialnym za zespół nieruchomości w CRIDO. Posiada 
blisko 20-letnie doświadczenie w doradztwie podatkowym, w szczególności w obszarze CIT oraz trans-
akcji i restrukturyzacji. Doradzał m.in. przy opracowywaniu międzynarodowych oraz krajowych struktur 
inwestycji i struktur własnościowych. Aktywnie uczestniczył w planowaniu i negocjacjach dotyczących 
kilkudziesięciu transakcji nabycia, sprzedaży lub reorganizacji aktywów o wartości co najmniej kilkuset 
milionów EUR każda. Za swoje osiągnięcia Paweł otrzymał liczne wyróżnienia w rankingach doradców 
podatkowych „Rzeczpospolitej” i „Dziennika Gazety Prawnej” – w kategoriach: CIT, doradztwo transak-
cyjne i M&A. Kierowany przez niego zespół nieruchomości w CRIDO zdobył dwa razy z rzędu prestiżową 
nagrodę Eurobuild Awards 2017 i 2018 w kategorii najlepszego doradcy podatkowego w Polsce dla branży 
nieruchomości. Jest współzałożycielem i prezesem zarządu Polskiej Izby Nieruchomości Komercyjnych.

Grzegorz Ziółkowski, Dyrektor Działu Podatków, Kontroli Kredytowej 
i Zarządzania Ryzykiem, Grupa TVN
Członek ACCA, licencjonowany doradca podatkowy,  jest doświadczonym menedżerem finansowym  
i generalistą podatkowym. W latach 2003-2007 był zaangażowany w szereg fuzji, przejęć i projektów 
restrukturyzacji finansowej w branży technologii, mediów i telekomunikacji oraz w sektorze nierucho-
mości (Deloitte i PwC). Od 2007 roku koncentruje się na zarządzaniu ryzykiem podatkowym, zgodności 
podatkowej oraz wewnętrznych usług doradztwa podatkowego dla dużych firm z sektora TMT. W latach 
2007-2012 pełnił funkcję zastępcy dyrektora departamentu podatkowego w T-Mobile, gdzie zajmował 
się sprawozdawczością podatkową i projektami specjalnymi w obszarze finansów. Latem 2012 roku do-
łączył do zespołu finansowego w Play, gdzie zbudował dedykowany zespół podatkowy dla grupy P4. Od 
2016 roku Grzegorz jest dyrektorem podatkowym w Grupie TVN. Odpowiada też za zarządzanie ryzykiem 
przedsiębiorstwa i nadzoruje dział kontroli kredytowej. Od 2019 w ramach połączonych operacji Discovery 
i TVN nadzoruje rozliczenia podatkowe spółek grupy w Europie Środkowej. 
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a Łukasz Szczygieł, Dyrektor Departamentu Podatków, ING Bank Śląski S.A.
Doradca podatkowy, prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. 
Przez kilkanaście lat związany zawodowo z działami doradztwa podatkowego PwC oraz Deloitte, gdzie jako 
członek wyspecjalizowanych zespołów do spraw podmiotów z sektora instytucji finansowych doradzał kra-
jowym i zagranicznym bankom, towarzystwom ubezpieczeń, towarzystwom funduszy inwestycyjnych jak 
też firmom z branży faktoringowej czy leasingowej. Od 2018 r. pełni funkcje Dyrektora odpowiedzialnego 
za obszar podatków w Raiffeisen Bank Polska S.A. a następnie w ING Bank Śląski S.A.

Łukasz Zalewski, Dziennikarz ekonomiczny, Dziennik Gazeta Prawna
Polski dziennikarz ekonomiczny, od 2005 r. pracuje w Dziennikiem w Dzienniku Gazety Prawnej. Zajmuje 
się tematyką podatkową, finansami publicznymi oraz doradztwem podatkowym. W latach 2004-2005 
dziennikarz działów: politycznego, a następnie krajowego ogólnopolskiego dziennika Życie.

Wojciech Śliż, Dyrektor Departamentu Podatku od Towarów i Usług, 
Ministerstwo Finansów




