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DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W KONFERENCJI?

GŁÓWNE ZAGADNIENIA:

PRELEGENCI:

Zeszły rok przyniósł duże zmiany w przepisach dotyczących cen transferowych, których skutki znaczą-
co wpływają na sposób tegorocznego raportowania i przygotowania dokumentacji TP.

Na naszej konferencji grono Ekspertów pochyli się nad najbardziej problematycznymi zagadnieniami 
wynikającymi z nowelizacji przepisów takimi jak raportowanie TP-R, sporządzanie dokumentacji TP, 
przygotowanie analiz porównawczych czy rozszerzenia zakresu odpowiedzialności członków zarządu 
Grupy Kapitałowej. Opowiemy też jak przygotować się do kontroli organów skarbowych oraz pokażemy 
w jaki sposób uchronić się przed ryzykiem zakwestionowania wybranego modelu podczas sporządza-
nia wyceny dla cen transferowych.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu.

• Raportowanie TP-R i nowy formularz 
TP-R

• Kontrole w zakresie cen transferowych. 
Podejście organów kontrolujących do 
oceny dokumentacji

• Rozszerzenie odpowiedzialności zarządu 
w Grupie Kapitałowej

• Wyceny dla cen transferowych  

• Przygotowanie dokumentacji i analiz wg 
nowych przepisów, sporządzenie analizy 
zgodności  

• Wpływ rozszerzenia definicji powiązań 
na prawidłowe funkcjonowanie grupy 
kapitałowej
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DZIEŃ I

09:00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW; PORANNA KAWA

09:30  Raportowanie cen transferowych- obowiązki 
wynikające z najnowszych zmian prawnych
• Raportowanie TP-R i nowy formularz TP-R   
• Rozporządzenia TP i TPD- omówienie zmian  

Radosław Piekarz, Partner A&RT Rynkowska, 
Kosieradzki, Piekarz

11:00 PRZERWA KAWOWA

11:30  Kontrole w zakresie cen transferowych. 
Podejście organów kontrolujących do oceny 
dokumentacji.
• Nowy system sankcji karnych w przypadku 

niedopełnienia obowiązków dokumentacyjnych 
• Reklasyfikacja i recharakteryzacja zawieranych 

transakcji- nowe uprawnienia organów podatkowych
• Zwolnienia z obowiązku sporządzania dokumentacji 

podatkowych- ustalanie progu transakcji

Mateusz Cedro, Partner w ECDP TAX Żuk 
Komorniczak i Wspólnicy sp.k., Dyrektor 
Departamentu Postępowań Podatkowych 

13:00 PRZERWA NA LUNCH

14:00  Rozszerzenie odpowiedzialności zarządu 
w Grupie Kapitałowej
• Zmiany dot. obowiązkowych oświadczeń zarządu  
• Wypłaty wynagrodzenia na rzecz osób 

zarządzających

Bartosz Kubista, GLC

15:00  Znormalizowana dokumentacja cen 
transferowych dla przedsiębiorstw 
stowarzyszonych w Unii Europejskiej (DCT UE)
• Koncepcja znormalizowanej DCT UE
• Dokumentacja podstawowa oraz dokumentacja 

odnosząca się do poszczególnych krajów

Piotr Siwiecki, ALTO

16:00 ZAKOŃCZENIE PIERWSZEGO DNIA KONFERENCJI

DZIEŃ II

09:00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW; PORANNA KAWA

09:30 Wyceny dla cen transferowych
• Wartości niematerialne, 
• Towary, 
• Usługi, 
• Finanse, 
• Restrukturyzacja biznesu 

Paulina Gromadzka, Advisory Services PeGAS

11:00 PRZERWA KAWOWA

11:30  Przygotowanie dokumentacji i analiz wg 
nowych przepisów, sporządzenie analizy 
zgodności
• Analiza porównawcza i analiza zgodności - omówienie 

w jakich przypadkach stosować konkretne analizy  
• Zwiększone progi dokumentacyjne oraz obowiązek 

każdorazowego sporządzenia analizy porównawczej 
(benchmark study)   

• Grupowa dokumentacja cen transferowych (Master 
File)- dostosowanie do polskich warunków

• Dokumentowanie transakcji dokonanych nieodpłatnie

Paweł Wolany, TP Advisory

13:00 PRZERWA NA LUNCH

14:00  Wpływ rozszerzenia definicji powiązań 
na prawidłowe funkcjonowanie grupy 
kapitałowej

Hubert Hajdukiewicz, KR Group

15:00  ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI; 
WRĘCZENIE CERTYFIKATÓW UCZESTNIKOM

PROGRAM



Paulina Gromadzka, Advisory Services PeGAS

Jest absolwentką Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Karierę zawodową w doradztwie podatkowym 
rozpoczęła w 2006 roku, zdobywając doświadczenie w największych światowych firmach doradczych. 
Od początku kariery zajmowała się zagadnieniami z zakresu cen transferowych. Od wielu lat Pauli-
na odpowiadała za kształtowanie praktyki cen transferowych kierując praktyką cen transferowych 
w wiodących polskich firmach doradztwa podatkowego. Paulina specjalizuje się w doborze metodo-
logii kalkulacji cen pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz potwierdzaniu / ustalaniu ich rynkowego 
charakteru, tworzeniu polityki cen transferowych oraz zapewnianiu rynkowego charakteru procesów 
restrukturyzacyjnych w grupach kapitałowych. W ramach swojej kariery zawodowej Paulina przygo-
towała dokumentację cen transferowych dla ponad 100 podmiotów krajowych i międzynarodowych, 
w tym dla podmiotów, których obroty liczone są w miliardach złotych. Doświadczenie Pauliny obej-
muje także prowadzenie postępowań podatkowych w zakresie kwestionowania rozliczeń pomiędzy 
podmiotami powiązanymi. Podczas kilkunastu lat doświadczenia zawodowego Paulina prowadziła 
szereg szkoleń o tematyce cen transferowych, była również autorką licznych publikacji na ten temat.

Hubert Hajdukiewicz, KR Group

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Były pracownik  Warszaw-
skiej Izbie Skarbowej w wydziale podatku dochodowego od osób prawnych oraz departamentu kon-
troli skarbowej Ministerstwa Finansów. Doradca podatkowy w firmach konsultingowych Deloitte & 
Touche i Ernest & Young Sp. z o.o. Wewnętrzny doradca podatkowy Spółki ELEKTRIM S.A. Od 2001 
roku prowadził działalność gospodarcza jako niezależny doradca podatkowy. W maju 2017 rozpoczął 
pracę w KR Group Sp. z o.o. jako specjalista podatkowy. 

Praca w organach podatkowych oraz renomowanych firmach konsultingowych ówczesnej wielkiej 
piątki pozwoliła mu na bardzo dobre opanowanie kwestii związanych z opodatkowaniem działalności 
gospodarczej w Polsce oraz z szeroko pojętym konsultingiem prawno–  podatkowym.

Bartosz Kubista, GLC

Adwokat, doradca podatkowy. Partner w GLC, Członek Krajowej Rady Doradców Podatkowych V Ka-
dencji. Członek Katedry Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskie-
go. Członek New Tax Professionals Committee przy CFE Tax Advisers Europe. Trener przy Fundacji 
Rozwoju Rachunkowości w Katowicach. Specjalizuje się w prawie podatkowym oraz prawie handlo-
wym, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki cen transferowych oraz podatków bezpośrednich.

PRELEGENCI:

Mateusz Cedro,  Partner w ECDP TAX Żuk Komorniczak i Wspólnicy sp.k., 
Dyrektor Departamentu Postępowań Podatkowych

Doktorant Katedry Prawa Finansowego Uniwersytetu Łódzkiego, Absolwent Uniwersytetu Kardy-
nała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wieloletni praktyk prawa podatkowego oraz procedury 
podatkowej. Doświadczenie zawodowe zdobywał jako partner i senior Associate wiodących spółek 
doradztwa podatkowego, doradzając przy transakcjach gospodarczych pod kątem ich konsekwencji 
prawnych oraz opodatkowania podatkami dochodowymi i VAT. Uczestniczył w przeglądach prawnych 
i podatkowych, sporządzał dokumentacje cen transferowych dla klientów m.in. z branży stalowej, 
turystycznej, ubezpieczeniowej, finansowej, IT, handlowej, transportowej, farmaceutycznej oraz mar-
ketingowej.



Paweł Wolany, Partner, TP Advisory sp. z o.o.  - ekspert w zakresie cen transferowych

Paweł posiada ponad 19 lat doświadczenia w doradztwie w zakresie cen transferowych. Przez 15 lat 
Paweł doradzał klientom jako ekspert w zespołach cen transferowych firm doradczych tzw. Wielkiej 
Czwórki: Arthur Andersen, Ernst & Young, KPMG, od 4 lat prowadzi własną kancelarię doradczą. 

Paweł przygotowuje analizy i prowadzi negocjacje z Ministerstwem Finansów zmierzające do zawar-
cia porozumień cenowych (tzw. APA) pomiędzy podmiotami powiązanymi a Ministrem Finansów.

Paweł wspiera klientów w zakresie kontroli podatkowych dotyczących cen transferowych oraz wycen 
wartości niematerialnych i prawnych. 

Zakres jego doświadczenia obejmuje pełne spektrum projektów z zakresu cen transferowych, m.in.: 
przygotowanie dokumentacji i analiz cen transferowych oraz procedur sporządzania dokumentacji 
w grupach kapitałowych, przygotowanie i implementację polityki cen transferowych, planowanie i 
wdrażanie restrukturyzacji istniejących rozliczeń w grupach kapitałowych, przygotowanie umów dla 
transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, przygotowanie analiz mających na celu ustalenie ryn-
kowej wartości cen w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Paweł był prelegentem na krajowych i międzynarodowych szkoleniach i wykładach z zakresu cen 
transferowych (dokumentacja, analizy i wyceny, zarządzanie ryzykiem cen transferowych, implemen-
tacja procedur w zakresie dokumentacji, case study, uprzednie porozumienia cenowe), jest autorem 
artykułów o tematyce cen transferowych. 

PRELEGENCI:

Radosław Piekarz, Partner A&RT Rynkowska, Kosieradzki, Piekarz

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych oraz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskie-
go, doktorant na Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie w dziedzinie nauk ekonomicznych. 
Radek posiada 10-letnie doświadczenie w doradztwie podatkowym zdobyte podczas pracy w jednej 
z wiodących międzynarodowych firm consultingowych. Jego specjalizacją są ceny transferowe. Po-
nadto specjalizuje się w sporządzaniu analiz porównawczych i statystycznych oraz wycenie transakcji. 
Autor artykułów naukowych z zakresu VAT oraz cła oraz współautorek książki „Podatkowe aspekty 
działalności w specjalnych strefach ekonomicznych” (wyd. Unimex 2012), książki „Ceny transferowe. 
Mechanizmy ustalania i zarządzanie ryzykiem” (WoltersKluwer 2015) oraz książki „Ceny transferowe. 
Nowe zasady dokumentacji”.

Piotr Siwiecki, ALTO

Piotr jest senior menedżerem i liderem zespołu cen transferowych w ALTO.

Piotr zajmuje się problematyką cen transferowych od 2011 roku. Posiada szerokie doświadczenie w 
projektach z zakresu cen transferowych, które zdobył w czasie pracy w jednej z firm z tzw. Wielkiej 
Czwórki w Warszawie i Londynie.

W trakcie swojej dotychczasowej kariery, Piotr brał udział w realizacji projektów z zakresu cen transfe-
rowych obejmujących przygotowywanie dokumentacji cen transferowych, opracowywanie analiz po-
równawczych, projektowanie i implementację polityk cen transferowych, wsparcie w postępowaniach 
podatkowych w obszarze cen transferowych oraz udział w postępowaniach dotyczących uzyskania 
Uprzednich Porozumień Cenowych. Piotr doradzał polskim oraz zagranicznym przedsiębiorstwom z 
różnych gałęzi gospodarki.

Piotr jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach.



Spotkanie dedykowane jest dla przedstawicieli Grup Kapitałowych, w szczególności 
do Dyrektorów, Kierowników oraz Specjalistów z działów:

• Finansowych

• Cen Transferowych

• Podatkowych

• Księgowych

• Analiz ekonomicznych

Maciej Strybel
Project Manager 
Conferences Department

T: +48 22 379 29 63 
e-mail: m.strybel@mmcpolska.pl

Sheraton Warsaw Hotel 
Bolesława Prusa 2
00-493 Warszawa

Alicja Zadroga
Business Advisor 

T: +48 791 989 883 
e-mail: a.zadroga@mmcpolska.pl

MMC Polska jest niezależnym organizatorem spotkań biznesowych w Polsce. Spółka organizuje szko-
lenia, konferencje i kongresy dedykowane specjalistom, kadrze menadżerskiej oraz zarządom wio-
dących firm w Polsce. Szkolenia i konferencje prowadzone są przez znanych praktyków, ekspertów 
posiadających wieloletnie doświadczenie w swojej branży. Kongresy mają charakter międzynarodo-
wy, skupiają pełną reprezentację rynku, zarówno firm, jak i administracji centralnej i regulatora. MMC 
Polska organizuje również szkolenia zamknięte w pełni dopasowane do potrzeb klientów. Efektem 
organizowanych wydarzeń jest podniesienie kwalifikacji pracowników, zdobycie wiedzy praktycznej 
oraz zwiększenie przewagi konkurencyjnej. Współpracujemy m.in. z: Orange, T-Mobile, Play, Polkom-
tel, PKN ORLEN S.A, PGNiG, Tauron Polska Energia, Hawe SA, Emitel, KPMG, PwC, E&Y, Deloitte, UKE, 
URE, KNF, PKO BP, PEKAO SA, PZU, NBP, Asseco Poland, Intel, Comarch. W skład Grupy MMC Polska 
wchodzi: MM Conferences S.A., MMC Events oraz MMC Design.
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