Jeśli jesteś księgowym, właścicielem biura rachunkowego lub dostawcą dla tej części sektora
SME, to zapraszamy Cię do udziału w wyjątkowym spotkaniu całej branży – pierwszym w kraju
– Ogólnopolskim Kongresie Biur Rachunkowych.
Podczas Kongresu poznasz narzędzia obliczone na Twój sukces, postawisz przed sobą
wyzwania, które pozwolą Ci się rozwinąć. Dowiesz się o najnowszych zmianach
w ustawodawstwie i przepisach, które realnie wpływają na warunki w jakich funkcjonuje Twój
biznes.

PROGRAM KONGRESU
Dzień I – 22 listopada 2018
9.00-10.00
10.00-10.15
10.15-10.45
10.45-11.05
11.05-11.25
11.25-11.45
11.45-12.05
12.05-12.35
12.35-12.50
12.50-13.10
13.10-13.30
13.30-14.30
14.30-17.20

20.00-23.00

ORGANIZATORZY

Rejestracja uczestników. Poranna kawa.
Uroczyste rozpoczęcie I Ogólnopolskiego Kongresu Biur Rachunkowych.
Sytuacja gospodarcza w jakiej funkcjonują biura rachunkowe i ich klienci.
Jak Państwo wspiera przedsiębiorczość MŚP - przyszłość i kierunki rozwoju.
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jako przedstawiciel branżowy wobec instytucji
publicznych w Polsce.
Szanse i zagrożenia - problemy, z którymi borykają się właściciele biur rachunkowych
i ich pracownicy.
Przerwa na kawę.
Jak odpowiedzieć na główne wyzwania w procesach finansowo-księgowych?
Technologia - najważniejsze narzędzia służące zmianom organizacyjnym biur
rachunkowych - oczekiwania klientów MŚP.
Poprawa efektywności procesów w outsorsingu usług dla MŚP.
Biura rachunkowe i ich klienci w świecie bezgotówkowym, szanse i korzyści.
VAT- zmiany w przepisach prawa dotyczące MŚP.
Przerwa na obiad.
Sesje warsztatowe.
 Rozliczenia podatkowe jednoosobowej działalności gospodarczej po
zmianach.
 Zwiększ rentowność swojego biura - nowe technologie, jako główny czynnik
przewagi konkurencyjnej biur rachunkowych.
 Robotyzacja w księgowaniu.
 Zmiany podatkowe dla podmiotów prawa handlowego.
 Zwiększ rentowność swojego biura - realne możliwości wdrożenia procesu
automatyzacji.
Wieczorna Gala z uroczystą kolacją i programem artystycznym.
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Dzień II – 23 listopada 2018
9.00-9.45
9.45-10.05
10.05-10.35
10.35-10.55
10.55-11.15
11.15-11.35
11.35-11.55
11.55-12.20
12.20-12.40
13.00-13.15
13.15-14.45
13.15-17.15

17.15-17.25

ORGANIZATORZY

Poranna kawa.
Jak budować wzrost wartości biura rachunkowego przez pryzmat wzrostu wartości
kapitału.
Platforma porozumienia - panel dyskusyjny właścicieli biur rachunkowych
z franczyzodawcami.
Sieć Biur Rachunkowych na rynku międzynarodowym - plusy i minusy bycia w sieci.
Ludzie - główny koszt usług biur rachunkowych i większości ich klientów, jak
optymalnie zarządzać zasobami ludzkimi.
Przerwa na kawę.
SIEĆ - sposób na wzmocnienie sił rynkowych.
Jak instytucja bankowa wspiera finansowanie MŚP, w tym biur rachunkowych.
Bezpieczeństwo biura rachunkowego - dostępne metody, produkty
ubezpieczeniowe.
Program wspierania przedsiębiorczości - trudności i wyzwania samorządów we
współpracy z biznesem.
Przerwa na obiad.
Sesje warsztatowe.
 Problemy dokumentacyjne biur rachunkowych, a obowiązki wynikające
z ustawy o rachunkowości.
 Kanały sprzedaży usług księgowych - e-marketing dla biur rachunkowych.
 Sposób na utrzymanie ciągłości płynności finansowej przez MŚP.
 RODO - ochrona danych osobowych w pigułce, zmiany w przepisach
obowiązujące od 25 maja 2018.
Zakończenie Kongresu.

PARTNERZY MERYTORYCZNI

PATRONAT HONOROWY

WYBITNI GOŚCIE I PRELEGENCI:
Tadeusz Kościński
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii
Przez całą karierę zawodową związany z sektorem bankowym. Od 1997 roku pełnił funkcję dyrektora
w Banku Zachodnim WBK S.A. Wcześniej pracował w Polskim Banku Rozwoju S.A., Banku PrzemysłowoHandlowym, Banku Śląskim i Banku Pomorskim, a także w dwóch bankach w Londynie. Od 27 listopada 2015 r.
do 15 stycznia 2018 r. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju.

Mariusz Haładyj
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii
Od 2003 r. był zatrudniony w Najwyższej Izbie Kontroli. Od 2006 r. pracował w Ministerstwie Finansów
w Departamencie Kontroli Skarbowej w Wydziale Kontroli Gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa
na stanowiskach najpierw głównego specjalisty, a od 2007 r. na stanowisku naczelnika wydziału. Od 2008 r. był
zatrudniony w Ministerstwie Gospodarki w Sekretariacie Ministra na stanowisku najpierw naczelnika wydziału ds.
eksperckich i koordynującego pion obsługi dokumentacji, a od 2009 r. na stanowisku zastępcy dyrektora
nadzorującego pracę wydziałów prawa gospodarczego i finansowego oraz samodzielne stanowiska ds.
eksperckich. Od lutego 2012 r. do grudnia 2015 r. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki. Od 9 grudnia
2015 r. do 15 stycznia 2018 r. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju. 16 stycznia 2018 r. powołany na
stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii.

Jerzy Koniecki
Wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
Biegły rewident, wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
prezes Zarządu Oddziału Okręgowego w Warszawie, przewodniczący Komisji Biur Rachunkowych SKwP.
Współwłaściciel firmy I.J. Konieccy Biegli Rewidenci. Wykładowca na kursach organizowanych przez SKwP.

Wiktor Doktór
Doświadczony menedżer specjalizujący się w tematyce BPO, SSC, CRM i Call Center. Dwukrotnie nominowany
do tytułu Menedżera Roku Regionu Łódzkiego oraz dwukrotnie uznany przez Gazetę Finansową za jedną
z najważniejszych osobowości polskiego outsourcingu. Autor wielu publikacji i wystąpień dotyczących branży
outsourcingowej. Prezes Fundacji Pro Progressio zajmującej się rozwojem sektora usług outsourcingowych
w Polsce.

Dr hab. Andrzej Sztando
Strateg biznesowy, specjalista w zakresie publicznego i komercyjnego zarządzania strategicznego oraz relacji
władze publiczne vs. biznes. Ekkspert i członek władz samorządowych, konsultant inwestorów zagranicznych,
wykładowca prestiżowych uczelni oraz członek organów nadzoru spółek kapitałowych
i innych podmiotów.

Dr Mieczysław Groszek
Doktor ekonomii, autor wielu publikacji naukowych.
Przewodniczący lub członek wielu rad nadzorczych, w tym instytucji finansowych: Fundacja Poszanowania
Energii, Bank Ochrony Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, TiUR Warta, TFI
Skarbiec, PTE Skarbiec, PTP KB. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Komitetu Wykonawczego Związku
Polskiego Leasingu.
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Krzysztof Pimpicki
Partner, członek zarządu, współzałożyciel i współwłaściciel 4RESULTS. Jest współautorem metodyki zarządzania
wynikami i ciągłego doskonalenia Positive Productivity®. Ponadto prowadzi kluczowe projekty wdrożeniowe lub
współuczestniczy w ich realizacji. Specjalizuje się w rozwiązywaniu strategicznych i operacyjnych problemów
poprzez wdrożenia nowych systemów zarządzania.
Celem jego działań jest kształtowanie efektywnych procesów biznesowych oraz wdrażanie pożądanych zmian
operacyjnych i strategicznych. Posiada certyfikaty: Business Process Modelling &amp; Design (IRM UK), lidera
zmian i kształtowania kultury organizacji (ITIM) oraz ICC (coaching).

Alina Rudnicka-Acosta
Stworzyła centrum usług wspólnych i rozwinęła je biznesowo. Uczestniczyła w wielu projektach akwizycyjnych.
W swoich działaniach wykorzystuje wiedzę ekonomiczną w dziedzinach: finanse, rachunkowość
i podatki oraz kreatywność biznesową. Zawodowo związana z markami Intermoda, Selena, Grupa Impel, TAX
Care, Epsa BPO S.A. Doradza, kreuje i wdraża rozwiązania, które potrafią dwukrotnie zwiększyć obroty liderów
na rynku polskiego biznesu. Jest praktykiem, który zbudował swoją wiedzę, nie tylko na bogatym zawodowym
doświadczeniu, ale również na solidnej podbudowie specjalistycznego wykształcenia, którego ostatni etap
zakończyła 2016 roku, z sukcesem broniąc dyplom Executive MBA w języku angielskim na Uniwersytecie
Warszawskim z notą A+.

Piotr Rutkowski
Partner zarządzający niezależną firmą doradczą SourceOne Advisory, specjalizującą się w doradztwie
w zakresie outsourcingu, strategii sourcingowych oraz wsparcia procesów zakupowych.
W swej karierze doradzał m.in. dla T-Mobile, PZU, TVP, Polkomtel, PKN Orlen, Energa, Raben, DHL, Suus Logistics,
PKP PLK, PKP Energetyka, HDI, ING Bank, KredoBank (Ukraina), Meritum Bank, Kredyt Bank, Budimex, Pinebridge
Investments, AmRest, KOPEX, Mitsubishi Electric Europe, JS Hamilton.
Aktywnie uczestniczy w polskim życiu gospodarczym, sympozjach i konferencjach. Jest autorem licznych
publikacji z dziedziny outsourcingu.

Monika Martynkiewicz-Frank
Współzałożyciel i partner zarządzający w grupie getsix®, która jest wiodącą grupą polskich biur BPO
z oddziałami we Wrocławiu, Poznaniu, Warszawie i Szczecinie, w obszarze outsourcingu płac
i rachunkowości. Doświadczony księgowy (USA / UK /German-GAAP/PL-GAAP), analityk finansowy, negocjator
i motywator rozwoju zawodowego kobiet.

Prof. dr hab. Witold Modzelewski
Najbardziej znany specjalista w dziedzinie podatków i prawa podatkowego. Profesor Wydziału Prawa
i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Autor i współautor kilku tysięcy publikacji książkowych
i artykułów poświęconych głównie podatkom i prawu podatkowemu.
W latach 1992-1996 był wiceministrem finansów odpowiedzialnym za przebudowę systemu polskiego prawa
podatkowego. Wykładowca akademicki na Uniwersytecie Warszawskim, w Szkole Głównej Handlowej oraz na
innych uczelniach. Laureat wielu rankingów doradców podatkowych.
Wychowawca wielu pokoleń specjalistów podatkowych. Ekspert parlamentarny oraz rządowy
w pracach nad projektami ustaw podatkowych.
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