
  

Wyjątkowa okazja porozmawiania osobiście 
możliwych rozwiązaniach z niekwestionowanym autorytetem i liderem w branży doradztwa podatkowego 
w Polsce - prof. dr. hab. Witoldem Modzelewskim.

o nieuniknionych zmianach podatkowych w 2012/2013 roku oraz 

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W SPOTKANIU
„po pierwsze biznes”

1. Obraz relacji Fiskus a Przedsiębiorca: blaski i cienie obowiązującego systemu podatkowego
2. Konsekwencja przebudowy systemu podatkowego dla przedsiębiorców
3. Jak minimalizować ryzyko fiskalne prowadząc firmę?
4. Losowanie nagród: roczna darmowa Firmowa Polisa Podatkowa!
4. Indywidualne konsultacje z ekspertami ISP

Najwybitniejsza osobowość świata podatkowego, z którego opinii korzysta Sejm i Senat RP oraz sądownictwo, 
autor setek publikacji na tematy podatkowe, zaprezentuje osobiście:

miejsce:
adres:
data:
godziny:

Qubus Hotel
ul. Uniwersytecka 13, Katowice
14.09.2012 (piątek)
09:30 - 14:00

dane uczestnika spotkania

imię i nazwisko:

zajmowane stanowisko:

firma:

NIP:

dokładny adres:

telefon:                                                                                   e-mail:

Koszt uczestnictwa: 188,-zł (brutto)/osobę
Płatność przelewem na konto organizatora wykonawczego:
Risk Partner Sp. z o.o., ul. Barona 30, 43-100 Tychy, nr konta: 35 1060 0076 0000 3300 0034 2436
W tytule przelewu proszę wpisać „Po Pierwsze Biznes – Katowice”. 
Tytuł przelewu będzie podstawą rejestracji uczestników konferencji.

Przygotowaliśmy poczęstunek dla wszystkich uczestników spotkania

Współorganizatorem spotkania jest Focus Finance. 
e-mail: katowice@focusfinance.pl lub faksem na nr 71 72 32 171.
Termin przesyłania zgłoszeń upływa z dniem 12.09.2012.

Wypełnione zgłoszenie proszę przesłać na adres

Dodatkowe informacje na temat spotkania udzielą: 
Julia Guzenda, tel. 801 00 94 24, e-mail; j.guzenda@risk-partner.pl
Marcin Teodorowicz, tel. 604 536 732, e-mail: m.teodorowicz@focusfinance.pl.

data i podpis zgłaszającego

Wyrażamy zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (PDF). Fakturę proszę przesłać na mój adres e-mailowy.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb 
niezbędnych do działalności akwizycyjnej zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997.

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc informujemy, że o udziale w spotkaniu będzie decydować kolejność zgłoszeń.



PRELEGENCI

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 wicemi-
nistrem finansów odpowiedzialnym za przebudowę systemu polskiego prawa podatkowego. Za jego 
kadencji m.in. wprowadzono podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, banderolowanie 
wyrobów akcyzowych, ulgi inwestycyjne w podatkach dochodowych, przepisy o identyfikacji podat-
ników (NIP); opracowano m.in. projekty: Ordynacji podatkowej i ustawy o doradztwie podatkowym 
oraz koncepcję powszechnego opodatkowania nieruchomości. Wykładowca akademicki na Uniwer-
sytecie Warszawskim, w Szkole Głównej Handlowej oraz na innych uczelniach. Laureat wielu rankingów 
doradców podatkowych. Od ponad 30 lat prowadzi wykłady i seminaria na temat podatków i prawa 
podatkowego. Wychowawca wielu pokoleń specjalistów podatkowych. Ekspert parlamentarny oraz 
rządowy w pracach nad projektami ustaw podatkowych. Od 1996 Prezes Instytutu Studiów 
Podatkowych.

DR JERZY BIELAWNY
Najbardziej znany specjalista w dziedzinie podatku dochodowego od osób fizycznych. Uznany znawca 
prawa podatkowego, specjalizujący się w podatkach dochodowych. Autor i współautor kilkuset 
publikacji książkowych i artykułów poświęconych głównie podatkom i prawu podatkowemu. Od 18 lat 
prowadzi wykłady i seminaria na temat podatków i prawa podatkowego. Wykładowca akademicki 
prowadzący zajęcia m.in. na Uniwersytecie Warszawskim, w Szkole Głównej Handlowej i Wyższej Szkole 
Humanistycznej im. A. Gieysztora. W latach 1987-1996 pracownik Instytutu Finansów – Kierownik 
Zakładu Polityki Antymonopolowej i Rynków Kapitałowych. Doradca Ministra Finansów w latach 1993-
1996. Uczestnik prac nad projektami wielu ustaw, w tym o podatku od towarów i usług oraz o podatku 
akcyzowym i o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników. Ekspert parlamentarny w pracach nad 
projektami ustaw podatkowych (i ich nowelizacji), ustaw budżetowych oraz ustawy o doradztwie 
podatkowym (i jej nowelizacji). Od 2002 r. do dnia dzisiejszego członek Zarządu Oddziału Mazowiec-
kiego Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw 
Doradztwa Podatkowego II i III kadencji. Od 1996 r. do dnia dzisiejszego – Wiceprezes Instytutu Studiów 
Podatkowych.
Laureat trzeciego miejsca w Rankingu Dziennika Gazeta Prawna w kategorii "Najlepsi doradcy. Podatki 
dochodowe”

PRZEMYSŁAW TALKOWSKI
Prawnik, dziennikarz Polsat News, prowadzący program „Państwo w Państwie” na antenie telewizji 
Polsat.
„Państwo w Państwie” to program, który jako jedyny w Polsce piętnuje przypadki nadużywania prawa, 
korupcji i nepotyzmu w relacjach państwo – przedsiębiorca. Ideą przewodnią magazynu jest walka z 
powszechnym wśród urzędników przekona-niem, że wszyscy przedsiębiorcy to potencjalni przestępcy.
Scenariusz każdego z odcinków osnuty jest wokół szczególnie jaskrawego przypadku samowoli urzęd-
niczej, skutkiem której jest bankructwo przedsiębiorstwa, ruina przedsiębiorcy i utrata pracy przez 
pracowników. Dziennikarze ścigają takie przypadki, piętnują nieuczciwych urzędników i upominają się 
o sprawiedliwość dla pokrzywdzonych. W programie występują bohaterowie materiału, eksperci, 
urzędnicy i przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości.
Pierwsza seria „Państwa w państwie” była emitowana w Polsat News w sezonie wiosennym 2011 i nada-
wana ze studia Polsat News. Program otrzymał Nagrodę Gospodarczą Związku Pracodawców Polskich 
za rok 2011. Program wraca na antenę w jesiennej ramówce Polsatu.
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