Practice makes perfect

ZADBAJ O BEZPIECZEŃSTWO
PRAWNE I PODATKOWE TWOJEGO BIZNESU !
Audyt zagrożeń prawnych i podatkowych w
firmie – wyzwania 2021 roku
Zapraszamy na konferencję

KONFERENCJA W DNIACH 05.06 – 06.06.2021 R.
Hotel Bania **** Thermal & Ski BIAŁKA TATRZAŃSKA

Szanowni Państwo,
Zarządzanie przedsiębiorstwem w dzisiejszych czasach wymaga od menedżerów szerokiej wiedzy nie tylko o
rynku (klienci, konkurencja), ale również o sytuacji wewnątrz firmy.
Od doradców i menedżerów finansowych oczekuje się rzetelnej informacji o stanie finansów firmy, od prawników
– prawidłowości postępowania w kontekście kluczowych czynników prowadzonego biznesu, natomiast od osób
zarządzających - sprawnego i efektywnego działania.

Przed jakimi wyzwaniami - po ostatnich zmianach w prawie - stoją Właściciele firm?
Udziałowcy? Członkowie zarządów? A przed jakimi Dyrektorzy finansowi, Księgowi, Prawnicy?
Jak zapewnić bezpieczeństwo i spójność podejmowanych działań biznesowych?

Jak ograniczyć ryzyka prawne, podatkowe, gospodarcze, wizerunkowe i pracownicze? Jakie
mechanizmy są skuteczne?

Z prawdziwą przyjemnością zapraszamy Państwa na 2-dniową Konferencję do Białki Tatrzańskiej
w dniach 05.06 – 06.06.2021 r.
podczas której odpowiemy na postawione wyżej pytania; poruszymy intrygujące, gorące tematy;
przekażemy wskazówki, podzielimy się doświadczeniami…

Misją Partnerów Grupy REWIT, Akademii Praktyki oraz FairLegal jest bycie doradcą i partnerem biznesowym w
zmieniającym się świecie i otoczeniu. Nowoczesna, bezpieczna firma; optymalne podatki oraz koszty; wzrost
kultury biznesu oraz poziomu wiedzy biznesowej; bezpieczeństwo prawne
– to priorytety, które
wyznaczyliśmy sobie wierząc, że ich wdrożenie przyczyni się do rozwoju nie tylko nas i naszych klientów, ale
również całej społeczności.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji, przekonani, że nasza wiedza, unikalne doświadczenie oraz wypracowane narzędzia
w praktyczny sposób będą nie tylko wsparciem, ale także realnie wpłyną na rozwój Państwa firmy podnosząc jej
wartość.

MONIKA IWANIEC
PREZES ZARZĄDU

2.000

przeprowadzonych rewizji
finansowych

60 mln

przychodów z
prowadzonej działalności

25 lat

2 tysiące
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1300 m²

100%

2 mln

300/1 biuro

uczestników szkoleń

polskiego kapitału

biur w Polsce

inwestycji

Kilkudziesięciu specjalistów

biegłych rewidentów, doradców podatkowych,
prawników, księgowych, trenerów oraz konsultantów

aktywności na rynku firm
księgowych i audytorskich

powierzchni biurowej

obsługiwanych firm rocznie

Komunikacja:

angielski, francuski, niemiecki,
rosyjski
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Kluczowe tematy konferencji
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Bezpieczeństwo prawne – z perspektywy
bezwzględnych elementów biznesu, dla
ograniczenia ryzyk
Członek zarządu wobec KORPORACJI, ładu
korporacyjnego, wspólników i pozostałych
członków zarządu, Zmiany KPC (od 7.11)
dotyczące członków zarządu oraz wspólników
Regulacje i praktyki dotyczące różnych form
prowadzenia biznesu – zalety, wady, ryzyka
Monitoring horyzontalny – nowość w Ordynacji
Podatkowej – Nowy model kontroli czy sposób
współpracy z organami podatkowymi?
Systemy compliance – zwiększająca się rola
Zabezpieczenia oraz złe długi
Umowy w obrocie gospodarczym
Minimalizacja ryzyka w biznesie – główne obszary
sukcesu
Split payment i biała lista – wykorzystaj na własną
korzyść

Korzyści z udziału w konferencji:
otrzymujesz doradztwo ekspertów
z interdyscyplinarną wiedzą i unikalnym
zestawie kompetencji - podatki, finanse, prawo,
zarządzanie ryzykiem, zarządzanie procesami
biznesowymi oraz coaching i mentoring

ograniczysz ryzyko

zbudujesz wizerunek oraz wartość firmy

zwiększysz wiarygodność i jakość
sprawozdania finansowego

zoptymalizujesz zobowiązania
podatkowe oraz zachodzące procesy
biznesowe

odkryjesz zasoby oraz podniesiesz poziom
kluczowych kompetencji pracowników

otrzymasz bieżące informacje o zmianach
w prawie handlowym, podatkowym, prawie
pracy…

usprawnisz systemy kontroli
sprawozdawczości i procesów wewnętrznych

zobaczysz więcej możliwości dla swojego
biznesu oraz otrzymasz potrzebne
wsparcie

Pokaż się z dobrej strony !
Właściwe rozwiązania są dźwignią rozwoju firm!
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Szczegółowy Program Konferencji
Dzień pierwszy 05.06.2021 r.
1. Podstawy prawa cywilnego w obrocie gospodarczym
• Czynności prawne: oświadczenie woli i jego błędy; forma i rodzaje czynności prawnych
• Przedawnienie roszczeń i jego konsekwencje. Terminy i sposoby liczenia, terminy przedawnienia
• Podstawy prawa zobowiązań: jak powstają zobowiązania; wierzytelność, dług i odpowiedzialność;
skutki niewykonania zobowiązań
• Złe długi w prawie podatkowym (PIT, CIT, VAT)
2. Umowy w obrocie gospodarczym
• Pojęcie i rodzaje umów oraz podstawowe elementy
• Zasada swobody umów i jej ograniczenia
• Zabezpieczenia umowne (kary umowne, hipoteka, zastawy, weksel i inne)
• Przykładowe typy umów w obrocie gospodarczym – na co zwrócić uwagę, najczęstsze błędy (umowa
sprzedaży, umowa dostawy, umowa cesji, dzierżawy)
• Umowa w prawie pracy – istotne obszary uregulowań oraz ryzyka
3. Odpowiedzialność Członków Zarządu za działania Spółki i Programy Compliance
• Rola Zarządu, podstawy powołania i odwołania
• Podstawy odpowiedzialności:
cywilna, karna, podmiotów zbiorowych (i inne..)
• Bezskuteczność egzekucji wobec spółki a odpowiedzialność członków zarządu
• Należyta staranność w prawie podatkowym (CIT, VAT, WN)
• Compliance i możliwości ograniczania odpowiedzialności
Dzień drugi 06.06.2021 r.
4. Podstawy prawa handlowego istotne dla przedsiębiorców
• Podstawowe pojęcia – przedsiębiorca, przedsiębiorstwo, firma
• Znak towarowy a firma – jak zabezpieczyć
• Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorców – osoby fizyczne, spółki handlowe osobowe, spółki
handlowe kapitałowe (w szczególności spółka z o.o. komandytowa)
• Podstawowe zasady tzw. ładu korporacyjnego: uchwały, pełnomocnictwa, obieg i zasady podpisywania
umów i innych dokumentów
• Obowiązki w zakresie prowadzenia ksiąg i innej dokumentacji finansowej – jak właściwe zorganizować
finanse firmy ?
5. Kontrole przedsiębiorców oraz nowy model współpracy z organami podatkowymi
• Podstawowe rodzaje kontroli – kto może się „pojawić” w firmie i na jakich zasadach
• Prawa i obowiązki przedsiębiorcy w trakcie kontroli (w tym procedury na wypadek przeszukania)
• Nowy model współpracy z organami podatkami – zarys monitoringu horyzontalnego
6. Postępowania sądowo-administracyjne
• Rodzaje postępowań (cywilne, administracyjne, pracownicze, gospodarcze, karne)
• Wymogi pism procesowych – formalne i dobre praktyki

Podsumowanie i dyskusja
Zakończenie Konferencji
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NASZ ZESPÓŁ DORADCÓW
Z wielką przyjemnością przedstawiamy Państwu kluczowych trenerów i organizatorów spotkania.
Merytoryczne przygotowanie oraz doświadczenie praktyczne jest gwarancją najwyższej jakości konferencji
Manager Projektu Monika Iwaniec - posiadająca uprawnienia:
• Biegłego Rewidenta (nr 12746)
• Audytora Wewnętrznego (nr 662/2004)
• Doradcy Podatkowego (nr wpisu 11712)
oraz ponad 20 letnie doświadczenie w zarządzaniu spółkami, finansami, podatkami …
Absolwentka MBA, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Katowicach, Śląskiej
Międzynarodowej Szkoły Handlowej, Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk,
doktorantka na wydziale prawa Krakowskiej Akademii oraz na wydziale finansów Uniwersytetu
Ekonomicznego w Krakowie.
Uzyskała międzynarodowe tytuły oraz certyfikaty w zakresie inżynierii finansowej: Expert En
Banque Et Ingenierie Financiere MASTERE, Certified Project Manager IPMA. Jest trenerem
Zarządzania Uniwersytetu Thames Valley w Londynie z potwierdzonymi kompetencjami w 6
obszarach certyfikacji, jej portfolio zostało wyróżnione przez Komisję ds. Certyfikacji.
Prezes Zarządu 4 spółek kapitałowych. Partner w grupie audytorskiej REWIT. Dyrektor ds.
rozwoju oraz Dyrektor finansowy w ogólnopolskich firmach. W latach 1996-2001 Prezes
Zarządu jednej ze spółek grupy kapitałowej DAEWOO-FSO. Likwidator w spółkach prawa
handlowego.
Jest autorką publikacji i wywiadów z zakresu finansów, podatków oraz szeroko rozumianych
kadr m.in. w magazynie Controlling, Kadry, Stowarzyszeniu Księgowych, PIBR. Trener w
ogólnopolskich firmach szkoleniowych m.in. w PIBR, INFOR, BDO, KIDP, SKwP.
Z powodzeniem przeprowadziła wiele restrukturyzacji oraz doradzała w zakresie zmiany
strategii działania firmy, optymalizacji podatkowej i zatrudnienia. Jest autorką narzędzi:
compliance, systemu ocen okresowych i wartościowania stanowisk pracy, wczesnego
ostrzegania przed kryzysem w firmie i innych systemów wspierających efektywne zarządzanie.
Prelegent na Kongresie 20-lecia HR „Kadry & Expo 2011” Autorski temat: „Zarządzanie ryzykiem
w modelu WSO”.
Doradca w zakresie wdrażania monitoringu horyzontalnego przez Ministerstwo Finansów
przy Krajowej Administracji Skarbowej MF. Współautorka narzędzi w tym zakresie.
Eliza Iwaniszyn - Radca Prawny i doradca biznesowy, Partner w Kancelarii Prawnej FAIRLEGAL
z ponad 15-letnim doświadczeniem zawodowym jako m.in. Dyrektor Działu Prawnego
międzynarodowych korporacji (in-house) – Wrigley Poland, a obecnie Mars Polska. Zajmowała
stanowisko Wiceprezesa Zarządu spółki Wrigley w Polsce oraz Członka Zarządu w wielu krajach
Europy Centralnej (Czechy, Słowacja, Chorwacja, Słowenia, Serbia, Węgry, Bułgaria, Rumunia).
Bezcenne doświadczenie w zrozumieniu biznesu w skali makro i mikro zdobyła będąc
kilkanaście lat członkiem lokalnych zespołów zarządzających (tzw. leadership teams).
Absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu (administracja), Uniwersytetu
Wrocławskiego (prawo), Studiów Podyplomowych Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii
Nauk w zakresie prawa konkurencji. Aplikację radcowską odbyła w Okręgowej Izbie Radców
Prawnych w Poznaniu.
Specjalizuje się w prawie gospodarczym, jest pasjonatką prawa ochrony konkurencji w
wymiarze praktycznym. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu szeroką gamą kwestii
prawno-biznesowych w szczególności w zakresie prawa ochrony konkurencji i konsumentów,
prawa żywnościowego, tworzeniu Programów Compliance, zarządzania sytuacjami kryzysowymi
oraz zmianą w organizacji. Pomagała zarówno prawnie, jak i biznesowo prowadzić jedną z
największych reorganizacji i połączeń korporacji Wrigley i Mars w Polsce.
Nieustannie promuje podnoszenie świadomości prawnej w organizacjach na każdym szczeblu
poprzez dopasowane oraz skrojone na miarę szkolenia dla działów sprzedaży, marketingu, PR,
finansów, zakupów i innych. Gorąca orędowniczka kultury i etyki w biznesie. Posiada
umiejętność spojrzenia na problem z wielu perspektyw, potrafi dojrzeć potencjał rozwiązań
zarówno w ujęciu taktycznym, jak i strategicznym. Doświadczona w praktycznie wszystkich
aspektach działalności spółek (end-to-end) bez względu na ich rozmiar oraz korporacyjną
specyfikę lokalną, regionalną i globalną.
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PODEJŚCIE PROCESOWE – INDYWIDUALNIE DOPASOWANE
NOWOCZESNE USŁUGI BIZNESOWE: DYNAMIKA DZIAŁANIA

PODEJŚCIE PROCESOWE TO:
Optymalizacja działalności – uproszczenia
oraz eliminacja zbędnych procesów
prowadzące do oszczędności w posiadanych
zasobach.
Identyfikacja i ochrona przed ryzykami.
Odpowiedź na problemy – unikatowe, ściśle
dopasowane, integrujące się z firmą
rozwiązania.
Konstruktywne zmierzenie się z porażkami
– przekuwanie niepowodzeń na sukces
cele rozwojowe – kreowanie nowego
poziomu biznesu.

WYRÓŻNIA NAS:
Efekty naszej pracy są widoczne od
pierwszych kroków realizacji projektów.
Nie prowadzimy eksperymentów.
Sprzedajemy najlepsze praktyki i bardzo
efektywne rozwiązania.
Łączymy w sobie doświadczenie
z młodością. Dynamizm z kreatywnością.
Twórcze myślenie z umiejętnością
rozwiązywania problemów.
Doświadczenie korporacyjne
z prowadzeniem swojego biznesu.

„Firmy, które rosną dzięki rozwojowi i ulepszeniom, nie zginą. Ale kiedy firma przestaje być
twórcza, kiedy uważa, że osiągnęła doskonałość i teraz musi tylko produkować - już po niej.”
Henry Ford
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MIEJSCE KONFERENCJI
Hotel Bania **** Thermal & Ski Białka Tatrzańska

Hotel przygotował dla Państwa specjalną ofertę: dokonując
rezerwacji uczestnictwa w konferencji otrzymujecie
Państwo bonus na pobyt podczas Konferencji w wysokości
zniżki 25% od ceny regularnej oraz nielimitowany dostęp do
Term Bania!
Kod bonusowy otrzymacie Państwo przy rezerwacji uczestnictwa w
konferencji

Rozpoczęcie konferencji 05.06.2021 r. godz. 9.00
Zakończenie 06.06.2021 r. godz. 15.30
Cena za uczestnictwo w Konferencji: 1.395 zł netto + VAT. Cena obejmuje:
- 2 dniowe uczestnictwo w konferencji
- materiały szkoleniowe
- certyfikat uczestnictwa
- przerwy kawowe
- lunch

Serdecznie zapraszamy!
Zgłoszenia przyjmujemy do 31 maja 2021 r.
Forma zgłoszenia:
- rezerwacja na stronie internetowej www.akademiapraktyki.pl
- telefonicznie pod nr telefonu 12 357 77 07
- mailowo szkolenia@akademiapraktyki.pl

Warunki zawarte w niniejszej ofercie są wiążące do 31 maja 2021 r. roku
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Partnerzy KONFERENCJI

Hotel Bania to 4-gwiazdkowy obiekt konferencyjno-wypoczynkowy. Położony
jest w Białce Tatrzańskiej, tuż obok największego w Polsce ośrodka
narciarskiego. Z niemal wszystkich okien i tarasów można podziwiać
zapierające dech w piersiach krajobrazy obejmujące panoramę rozległych
terenów zielonych. Stok narciarski jest świetnym punktem widokowym na
szczyty Tatr Wysokich i Pienin. Znajduje się tutaj kompleks basenów
termalnych, zjeżdżalnie, szkółka narciarska, strefa spa oraz kilka restauracji
serwujących różnorodną kuchnię.

REWIT - Grupa REWIT to jedna z czołowych firm audytorskich w Polsce. 25 lat
obecności na polskim rynku to zaufanie wielu klientów oraz stała praca nad
podniesieniem jakości oraz poszerzeniem zakresu świadczonych usług
poprzez wzrost kompetencji naszych specjalistów. Świadczy usługi w zakresie
wsparcia prawnego, audytu, obligatoryjnych badań, księgowości, kadr i płac.
Doradza w zakresie fuzji i przekształceń oraz optymalizacji kosztów. Akademia
Praktyki szkoli księgowych, dyrektorów finansowych w zakresie finansów oraz
podatków.

AUDITPLUS – to jedna z największych Kancelarii Prawno-Podatkowych na
Podhalu skupiająca swym zakresem specjalizacje: księgowość, kadry i płace,
doradztwo podatkowe, prawo, zarządzanie oraz szkolenia. Auditplus
uczestniczy bezpośrednio w projektowaniu ustaw podatkowych oraz wspiera
swoim doświadczeniem Ministerstwo Finansów. Prowadzi projekty naukowe
przy Państwowej Akademii Nauk , Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie,
Stowarzyszeniu Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa. 20 lat praktyki na
rynku finansowo-podatkowym.

OGNIK – dostawca oprogramowania finansowego, opracowanego przez
informatyków będących również księgowymi. To system szyty na miarę
dzisiejszych potrzeb i oczekiwań oraz wymogów stawianych przez
ustawodawcę. Wartości OGNIK to: doświadczenie, szybka reakcja na zmiany,
pełne i profesjonalne wsparcie techniczne oraz merytoryczne, uczciwe zasady
licencjonowania – od 15 lat na rynku!
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