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 ustawach i przepisach, które realnie wpływają na warunki w jakich funkcjonuje Twój biznes.

PROGRAM KONGRESU
Dzień I – 22 listopada 2018
Moderator: Piotr Rutkowski
9.00-9.45
9.45-10.00

Rejestracja uczestników. Poranna kawa.
Uroczyste rozpoczęcie I Ogólnopolskiego Kongresu
Biur Rachunkowych.

10.00-10.30

Władze lokalne jako kluczowi partnerzy MŚP:
strategia, narzędzia, dobre praktyki”.
Panel dyskusyjny

10.30-10.50

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jako
przedstawiciel branżowy wobec instytucji
publicznych w Polsce.

10.50-11.10

Szanse i zagrożenia - problemy, z którymi borykają
się właściciele biur rachunkowych i ich pracownicy.
Panel dyskusyjny
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Reprezentacja Gospodarzy
Dr Andrzej Mochoń
Prezes Zarządu Targów Kielce
S.A.
Alina Rudnicka-Acosta
Prezes Zarządu EPSA BPO S.A.
Prof. UE dr hab. Andrzej Sztando
Uniwersytet Ekonomiczny
we Wrocławiu
Szymon Klus
Ekspert w Departamencie
Handlu i Współpracy
Międzynarodowej
Ministerstwo Przedsiębiorczości
i Technologii
Alina Rudnicka-Acosta
Prezes Zarządu EPSA BPO S.A.
Jerzy Koniecki
Wiceprezes Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Księgowych
w Polsce
Alina Rudnicka-Acosta
Dyrektor Departamentu Ksiąg
Handlowych Tax Care
Jacek Czeladko
FK Partner Sp. z o.o.
Monika Martynkiewicz-Frank
Partner zarządzający w grupie
getsix®
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Zaproszone biura rachunkowe
Jacek Sikorski
Regionalny Kierownik Sprzedaży
Polkomtel Sp. z o.o.
Bartłomiej Strojek
Senior Solution Sales Specialist
w Samsung Electronics Polska

11.10-11.35

Czy biura rachunkowe mogą być grupą
zakupową?

11.35-11.55

Innowacje w pracy biura rachunkowego –
czyli co czeka nas w usługach księgowych za 15 lat
i jak się do tego przygotować już dziś.

11.55-12.15
12.15-12.35
12.35-13.05

Przerwa na kawę.
Jak odpowiedzieć na główne wyzwania
w procesach finansowo-księgowych?
Technologia - najważniejsze narzędzia służące
zmianom organizacyjnym biur rachunkowych oczekiwania klientów MŚP.
Panel dyskusyjny

13.05-13.20

Sukcesja na przykładzie międzynarodowej sieci ETL.

Jacek Bajson
Doradca podatkowy
ETL Polska

13.20-13.30

Wykorzystanie robotów w biurach rachunkowych
nigdy jeszcze nie było tak proste.

Michał Wawiórko

13.30-14.40

Przerwa na obiad.
Sesje warsztatowe.
Warsztat 1
 Zobacz i doświadcz jak szybko i skutecznie
zmodyfikować i wdrożyć usprawnienia
generujące oszczędności oraz zwiększyć
zaangażowanie w Twoim biurze.

Małgorzata Latuszek
Prezes Zarządu
i współzałożyciel Taxxo /
Columb Technologies S.A.
Krzysztof Pimpicki
CEO Positive Productivity
Piotr Ciski
Dyrektor zarządzający Sage
w Polsce
Tomasz Dorf
Dyrektor Segementu SME
Microsoft

CEO Wizlink

Krzysztof Pimpicki
CEO Positive Productivity

14.40-15.15 15.25-16.00 16.20-16.55 17.05-17.40

Warsztat 2
 Jak budować sprzedaż w biurach
rachunkowych, narzędzia i standardy
sprzedaży.
14.40-17.40

Rafał Obarzanek
Dyrektor Departamentu
Programu Partnerskiego Tax
Care S.A.

14.40-15.15 15.25-16.00 16.20-16.55 17.05-17.40

Warsztat 3
 Zwiększ rentowność swojego biura - realne
możliwości wdrożenia procesu
automatyzacji.

Agnieszka Kozak
Wiceprezes Zarządu Zorius.pl
Łukasz Banachowicz
Business Solution Architect Sage

14.40-15.15 15.25-16.00 16.20-16.55 17.05-17.40
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Warsztat 4
Usprawnienia pracy księgowych przy
pomocy nowoczesnych narzędzi
informatycznych.

Tomasz Dorf
Dyrektor Segementu SME
Microsoft
Paweł Jarecki
Microsoft

14.40-15.15 15.25-16.00 16.20-16.55 17.05-17.40

14.40-15.15
15.25-16.00
16.00-16.20
16.20-16.55
17.05-17.40
20.00-24.00

GRUPA 1 /
SALA BETA
Warsztat 1
Warsztat 2

GRUPA 2 /
GRUPA 3 /
SALA GAMMA
SALA DELTA
Warsztat 4
Warsztat 3
Warsztat 1
Warsztat 4
Przerwa na kawę.
Warsztat 2
Warsztat 1
Warsztat 3
Warsztat 2

Warsztat 3
Warsztat 4

GRUPA 4 /
SALA TETA
Warsztat 2
Warsztat 3
Warsztat 4
Warsztat 1

Wieczorna Gala z uroczystą kolacją i programem
artystycznym.

Dzień II – 23 listopada 2018
Moderator: Wiktor Doktór

9.00-9.45
9.45-10.05

10.05-10.35

ORGANIZATORZY

Poranna kawa.
Jak budować wzrost wartości biura rachunkowego
przez pryzmat wzrostu wartości kapitału.
Panel dyskusyjny

Platforma porozumienia - panel dyskusyjny właścicieli
biur rachunkowych z franczyzodawcami.
Panel dyskusyjny
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Jacek Czeladko
FK Partner Sp. z o.o.
Danuta Czajka
Ekspert – Diagnoza
Strategiczna Przedsiębiorstwa,
Fuzje & Przejęcia, Budowa
Zespołów, Motywacja
Alina Rudnicka-Acosta
Prezes Zarządu EPSA BPO S.A.
Adam Głos
Prezes Zarządu Tax Care S.A.
Zaproszone biura rachunkowe
Monika Gąsiorowska
Biuro Rachunkowe w Sieradzu
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Ernest Rzeźnikowski
Biuro Rachunkowe w Otwocku
10.35-10.55

Procesy księgowe wyzwaniem biur rachunkowych –
dobre praktyki w procesach księgowych.

Radosław Cielicki
Prezes Zarządu 4Decision

10.55-11.15

Ludzie - główny koszt usług biur rachunkowych
i większości ich klientów, jak optymalnie zarządzać
zasobami ludzkimi.
Panel dyskusyjny

Monika Nowecka
Partner, Wiceprezes Zarządu
Mazars w Polsce
Wojciech Sularz
Prezes Zarządu Tatra Holding

11.15-11.40
11.40-12.00

Przerwa na kawę.
Jak funkcjonują sieci biur rachunkowych na świecie?
Panel dyskusyjny

Łukasz Mazur
Współzałożyciel Grupy ECDP
Krzysztof Komorniczak
Współzałożyciel Grupy ECDP
Monika Nowecka
Partner, Wiceprezes Zarządu
Mazars w Polsce
Jacek Bajson
Doradca podatkowy
ETL Polska

12.00-12.15

Windykacja – poprawa płynności finansowej MŚP.
Monitoruj płatności, odzyskuj należności.

12.15-12.30

Czego nienawidzą biura rachunkowe i jak zamienić
to w dodatkowe źródło przychodu?

12.30-12.50

Biura rachunkowe i ich klienci w świecie
bezgotówkowym, szanse i korzyści.

12.50-13.05

Jak uwolnić czas menedżerów i pracowników dzięki
automatyzacji czynności i procesów oraz jak go
potem zagospodarować z większym pożytkiem dla
firmy i jej klientów?

13.05-14.00

Przerwa na obiad.
Sesje warsztatowe.
Warsztat 1
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Bogusław Bieda
Prezes Zarządu Vindicat.pl
Mateusz Jakóbiak
Vindicat.pl
Marzena Konstantynowicz
Prezes Zarządu Surf4Tax
Sp. z o.o.
Wojciech Czuba
Dyrektor ds. Innowacji, Surf4Tax
Sp. z o.o.
Dr Mieczysław Groszek
Prezes Zarządu Fundacja
Polska Bezgotówkowa
Iwona D. Bartczak
Partner zarządzający
Business Dialog
Klub Dyrektorów Finansowych
Dialog
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Problemy dokumentacyjne biur
rachunkowych, a obowiązki wynikające
z ustawy o rachunkowości.

Dr Katarzyna Magdalena
Orzechowska

14.00-14.45 14.50-15.35 15.55-16.40 16.45-17.30

14.00-17.30

Warsztat 2


Optymalizacja pracy w księgowości - jak
odczytywanie danych usprawnia obsługę
dokumentów w biurze rachunkowym.



RPA w polskich biurach rachunkowych.

14.00-14.45 14.50-15.35 15.55-16.40 16.45-17.30

Warsztat 3


Marcin Muszyński
Specjalista ds. Kluczowych
Klientów SaldeoSMART
Michał Wawiórko
CEO Wizlink
Monika Ciurzyńska
Tomasz Górecki
Trener robotów Wizlink
Aleksandra Kołc

Rozliczenie podatkowe działalności
gospodarczej po zmianach (CIT 2018 oraz
2019).

Kierownik Zespołu ds.
Podatków Bezpośrednich
w ECDP Sp. z o.o., Prawnik

14.00-14.45 14.50-15.35 15.55-16.40 16.45-17.30

Warsztat 4


Katarzyna Bruździńska-Wójcik

Zwiększ rentowność swojego biura.

14.00-14.45 14.50-15.35 15.55-16.40 16.45-17.30

14.00-14.45
14.50-15.35
15.35-15.55
15.55-16.40
16.45-17.30
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GRUPA 1 /
SALA BETA
Warsztat 1
Warsztat 2
Warsztat 3
Warsztat 4

GRUPA 2 /
GRUPA 3 /
GRUPA 4 /
SALA GAMMA
SALA DELTA
SALA TETA
Warsztat 4
Warsztat 3
Warsztat 2
Warsztat 1
Warsztat 4
Warsztat 3
Przerwa na kawę.
Warsztat 2
Warsztat 1
Warsztat 4
Warsztat 3
Warsztat 2
Warsztat 1
*Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie.
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WYBITNI GOŚCIE I PRELEGENCI:
Jacek Bajson
Doradca podatkowy z ponad 25-letnim doświadczeniem na rynku doradztwa podatkowego i usług
księgowych. Członek Prezydium Rady Podatkowej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan (od 2008
r.). W latach 2010-2014 sprawował funkcję Przewodniczącego Zarządu Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby
Doradców Podatkowych, a w 2018 został wybrany do Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Prowadził
wykłady na Podyplomowych Studiach Międzynarodowych Strategii Podatkowych w Szkole Głównej Handlowej
w Warszawie oraz w trakcie licznych konferencji i szkoleń. Autor wielu publikacji o tematyce podatkowej.
Nagradzany w rankingach redakcji dziennika “Rzeczpospolita” w kategorii najlepszego w Polsce oraz
rekomendowanego doradcy podatkowego w dziedzinie podatku dochodowego od osób fizycznych (w roku
2013, 2015, 2017).

Łukasz Banachowicz
Business solution architect w Sage.Ekspert w zakresie rozwiązań informatycznych do zarządzania
przedsiębiorstwami (ERP) w dziale Wsparcia procesów sprzedaży Sage. Zajmuje się diagnozą potrzeb klientów
i projektowaniem systemów na bazie gotowych rozwiązań oraz tworzonych na indywidualne potrzeby. Z branżą
IT i nowych technologii związany od ponad 15 lat. Ma na swoim koncie ponad 150 zakończonych sukcesem
projektów wdrożeniowych, m.in. w firmach handlowych, usługowych, sieci dealerów samochodowych czy
przedsiębiorstwach produkcyjnych. Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie na kierunku
Information Technology.

Iwona D. Bartczak
Dziennikarz, publicysta, przedsiębiorca, twórca klubów biznesowych, animator społeczności dyskutujących na
ważne współczesne tematy ekonomiczne, biznesowe, społeczne, egzystencjalne. Do 2005 roku pracowała jako
redaktor tygodnika Computerworld, a następnie jako redaktor naczelny magazynów CFO Magazyn Finansistów
i CIO Magazyn Dyrektorów IT. Od 2006 roku jest partnerem zarządzający w Business Dialog, platformie
współpracy firm i osób oraz redaktorem naczelnym serwisu www.businessdialog.pl . Jest twórcą i szefową m.in.
Klubu Dyrektorów Finansowych „Dialog” czy Klubu „Dyrektor na Swoim”.

Bogusław Bieda
Prezes Zarządu Vindicat.pl - Absolwent Master of Business Administration – Gdańskiej Fundacji Kształcenia
Menedżerów, Rotterdam School of Management, Erasmus University. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie
menedżerskie w branży finansowej, ubezpieczeniowej i prawnej. Pracował w PTE Big Banku Gdańskiego, Avivie,
Readres Digest oraz PZU SA, gdzie odpowiadał za wdrożenia i zarzadzanie projektami strategicznymi związanymi
z CRM, Customer Care, Contact Center oraz Digital. Wdrażał narzędzia wsparcia sprzedaży dla sieci agencyjnej
PZU SA oraz transformację biznesową. Od 1,5 roku Prezes Zarządu Vindicat.pl gdzie odpowiada za strategię
i rozwój spółki oraz pozyskanie strategicznych klientów.

Katarzyna Bruździńska-Wójcik
Praktyk sprzedaży z 19-letnim doświadczeniem. Wprowadzała operacyjnie wiele produktów i usług na rynku
zarówno korporacyjnym jak i detalicznym. W sposób angażujący, profesjonalny i skuteczny wprowadza strategie
sprzedaży nowych oraz dojrzałych produktów i usług - również w ujęciu operacyjnym. Posiada doświadczenie
w przeprowadzaniu rekomendacji zasobów i narzędzi sprzedaży oraz audytowaniu i budowaniu prawidłowych
procesów sprzedaży. Doświadczony szef sprzedaży we współpracy ze zróżnicowanym typem klienta. Uważa,
że nie ma trudnych projektów i klientów, są tylko źle zaplanowane i zrewidowane działania. Ostatnio stawia
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na budowanie przewag konkurencyjnych w oparciu o wykorzystywanie narzędzi do inwentaryzacji danych
i wygodną wizualizację raportów w oparciu o Big Data.

Radosław Cielicki
Prezes Zarządu 4Decision. Od prawie piętnastu lat pasjonat, profesjonalista i doradca w zakresie innowacji,
finansów i przedsiębiorczości. Prowadzone projekty mają na celu wdrażanie nowych technologii do
codziennego życia w celu ułatwienia pracy, optymalizacji procesów, zwiększenia świadomości i komfortu
użytkowników. W 2016 r. sprzedał do TAX CARE S.A. tworzone przez 11 lat Banfi Sp. z o.o. - biuro rachunkowe
mówiące językiem klienta, świadczące kompleksową obsługę księgowo – podatkową oraz kadrowo-płacową
dla MŚP. Obecnie skupiony na rozwoju 4Decision.com – platformy on-line wspierającej codzienną pracę
w biurach księgowych oraz działach finansowych. Jest również Prezesem Zarządu i Fundacji Rozwoju
Przedsiębiorczości BusinessCaddy powołanej w celu promocji przedsiębiorczości i wspomagania mikro i małych
przedsiębiorców. Absolwent Akademii Leona Koźmińskiego na kierunkach Zarządzanie i Marketing oraz Finanse
oraz Rachunkowość przedsiębiorstw a także University of Bradford School of Management - International
Business and Management.

Piotr Ciski
Dyrektor zarządzający Sage w Polsce. Ekspert w dziedzinie strategii, innowacji oraz nowych technologii,
zaangażowany w edukację cyfrową firm z sektora MŚP. Od ponad 17 lat związany z rynkiem oprogramowania.
Od ponad 3 lat zarządza polskim oddziałem Grupy Sage, jednego z największych producentów
oprogramowania dla przedsiębiorstw na świecie. Jest odpowiedzialny za tworzenie i realizację strategii firmy
na polski rynek oraz za długoterminowy rozwój spółki. Pod jego kierownictwem Sage w Polsce regularnie notuje
dwucyfrowe wzrosty, będąc najszybciej rozwijającą się spółką Grupy w Europie oraz jednym z najszybciej
rozwijających się oddziałów na świecie. Wcześniej pełnił rolę członka zarządu Computaris Group oraz
Cybercom Group AB, zarządzając jednocześnie oddziałami tych spółek w krajach Europy ŚrodkowoWschodniej. Absolwent Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Łódzkiego oraz Executive MBA przy Politechnice
Warszawskiej.

Monika Ciurzyńska

Trener robotów w Wizlink. Doświadczenie zawodowe zdobywała w firmie ubezpieczeniowej, gdzie
w ciągu 7 lat pracy kierowała zespołem call center szkodowego, a także I linią wsparcia w IT. W ramach swoich
obowiązków nadzorowała pracę zespołu zajmującego się wypłatami należności dostawcom, a także obsługą
dokumentów w departamencie. W swojej karierze zajmowała się również testowaniem aplikacji, co w
połączeniu z doświadczeniem z pracą w wielu aplikacjach biznesowych, wyposażyło ją w niezbędne
umiejętności do bycia trenerem robotów. Obecnie, wykorzystując swoje doświadczenia biznesowe i IT, wspiera
firmy w robotyzacji procesów biznesowych i budowaniu robotów software'owych.

Danuta Czajka
Ekspert – Diagnoza Strategiczna Przedsiębiorstwa, Fuzje & Przejęcia, Budowa Zespołów, Motywacja. Posiada
ponad 25 lat doświadczenia w zarządzaniu, M&A, finansach i rachunkowości zarządczej, tworzeniu i wdrażaniu
strategii rozwoju dla dużych grup kapitałowych, w tym firm rodzinnych i z kapitałem polskim i korporacji
międzynarodowych. Na bazie wieloletniego doświadczenia zawodowego, głównie wykorzystując
doświadczenie zarządcze jako członek zarządu jak i członek rad nadzorczych, 2 lata temu rozszerzyła swoją
działalność o projekty mentoringowe i coachnigowe. Aktualnie (i) realizuje projekty doradcze w obszarze
swoich kompetencji (Doradztwo Strategiczne, Budowanie Wartości Przedsiębiorstwa, Fuzje i Przejęcia, Budowa
Modeli Controllingowych i Głównych Wskaźników Wartości Przedsiębiorstwa, Budowa Zespołów i Systemów
Motywacyjnych, Finanse, Nadzór nad wdrażaniem systemów BI), (ii) jest aktywnym Mentorem i prowadzi
projekty mentoringowe m.in. w Fundacji Liderek Biznesu (EY) i Fundacji MIT Enterprise Forum Poland, (iii) posiada
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kompetencje i zasiada w radach nadzorczych spółek prywatnych (w tym spółkach portfelowych funduszy PE)
i spółek publicznych.

Jacek Czeladko
Doktor nauk ekonomicznych – Zarządzanie Finansami, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, absolwent MBA
w SGH & University of Calgary & Universite du Quebec, Magister Ekonomii w Silesian International Business School
(University of Strathclyde z Glasgow oraz Ecole de Commerce de Toulouse). Certyfikowany Audytor Wewnętrzny
(CIA). Biegły sądowy ds. finansów przedsiębiorstw. Autor publikacji prasowych i książek o tematyce
ekonomicznej. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w finansach
i zarządzaniu. Członek Rad Nadzorczych w spółkach skarbu państwa i prywatnych. Założyciel i główny
udziałowiec spółek należących do IOS S.A., specjalizujących się w usługach outsourcingowych. Od 15 lat
z powodzeniem realizuje złożone projekty outsourcingowe w obszarze księgowości i finansów oraz kadr i płac.

Wojciech Czuba
Dyrektor ds. Innowacji, Surf4Tax Sp. z o.o. Manager specjalizujący się w obszarze innowacji w firmach
wykorzystujących najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne w swoich dziedzinach. Aktualnie jako
współtwórca firmy Surf4Tax realizuje cel pomagania biurom rachunkowym w rozwoju ich działalności
i zwiększania przychodów w nowoczesny sposób. Swoją wiedzę w zakresie interpretacji oraz podejścia
do nowych technologii w kontekście bezpieczeństwa i ochrony danych wykorzystał podczas opracowywania
i wdrażania Systemu Surf4Tax, czyli nowoczesnej aplikacji dla biur rachunkowych, która umożliwia im
bezpieczną komunikację z instytucjami finansowymi w celu pozyskiwania i przekazywania klientom ofert
produktów finansowych.

Tomasz Dorf

Dyrektor Segementu SME Microsoft .W trakcie swojej kariery był ściśle związany ze rynkiem IT w Polsce,
włączywszy polską administrację publiczną. Uczestniczył w największych projektach informatycznych zarówno
komercyjnych, jak i publicznych, a ostatnio dotyczących transformacji do nowych modeli biznesowych
opartych na usługach chmurowych. Przed dołączeniem do zespołu Microsoft pracował w IBM jako Dyrektor
Sprzedaży Usług Integracyjnych na rynku polskim. Jest absolwentem Wydziału Radioelektroniki Wyższej Szkoły
Morskiej wraz z edukacją na studiach podyplomowych MBA Henley-College UK.

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.

Adam Głos
Prezes Zarządu Tax Care S.A. Z rynkiem finansów związany jest od ponad dziesięciu lat. Jest absolwentem
kierunku finanse i rachunkowość ze specjalizacją finanse i inwestycje na Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
Karierę zawodową rozpoczynał od Doradcy Finansowego, następnie Kierownika Oddziału, aż po Regionalnego
Dyrektora Sprzedaży. Kolejnym etapem w jego karierze była grupa Getin Holding SA, w której został Dyrektorem
Departamentu Dystrybucji Pośredniej Getin Noble Banku. Z Tax Care S.A jest związany od 2010 r. W 2013 r. objął
funkcję Prezesa Zarządu Tax Care S.A.
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Dr Mieczysław Groszek
Prezes Zarządu w Fundacja Polska Bezgotówkowa. 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.

Tomasz Górecki
Trener robotów w Wizlink. Absolwent warszawskiej SGH. Jego ścieżka zawodowa pozwoliła mu bardzo dobrze
poznać procesy biznesowe w back-office przedsiębiorstw. Pracował między innymi z oprogramowaniem klasy
CRM oraz ERP, szczególnie w działach księgowości, co pozwoliło mu, jako użytkownikowi, poznać m.in.
oprogramowanie: Microsoft Dynamics CRM, Sage Symfonia, Raks oraz produkty Comarch bądź Asseco.
Następnie, mając doświadczenie jako użytkownik w/w systemów, zaczął świadczyć usługi wdrożeniowe z nimi
związane. Zawodowo zgłębia tajniki nowych technologii oraz ich praktycznego zastosowania w organizacjach.
Obecnie zajmuje się tworzeniem scenariuszy dla robotów software'owych w narzędziu Wizlink.

Mateusz Jakóbiak
Pomysłodawca i współtwórca narzędzi z obszaru Legal Tech, w szczególności systemu do windykacji on-line.
Absolwent prawa, prawa spółek, rachunkowości i finansów przedsiębiorstw – Szkoła Główna Handlowa
w Warszawie, Akademia Leona Koźmińskiego, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Doświadczony
manager i przedsiębiorca, od 10 lat rozwijający spółki windykacyjne, specjalizujący się z budowaniu działów
windykacji, projektowaniu procesów windykacji w przedsiębiorstwach. Posiadający duże doświadczenie w
badaniu due diligenece pakietów wierzytelności i ich wycenie. Obecnie współzarządzający spółką Vindicat,
wcześniej pełniący stanowisko Prezesa Zarządu w Executio Investment Sp. z o. o., spółce zarządzającej
niszowymi pakietami wierzytelności. Poprzednio związany z grupą DTP S.A. i Kancelarią Corpus Iuris Sp. z o.o.
Prywatnie prowadzi blog jakodzyskacpieniadze.pl oraz uprawia żeglarstwo.

Paweł Jarecki
W Microsoft jestem członkiem zespołu finansów odpowiedzialnym za analizę inwestycji w regionie Europy
środkowej i wschodniej. W swojej pracy korzysta z nowoczesnej platformy business intelligence – Power BI, która
umożliwia przedstawianie olbrzymich ilości danych finansowych w prosty, przejrzysty i przystępny sposób.
Ponadto jest odpowiedzialny za optymalizację i standaryzację różnych systemów raportowania
wykorzystywanych w codziennej pracy przez różne zespoły Microsoft. Dzięki wykorzystaniu Power BI oraz
zaawansowanych funkcjonalności Excel’a, takich jak Power Pivot ułatwia i przyśpiesza pracę wielu osób.

Szymon Klus
Ekspert w Departamencie Handlu i Współpracy Międzynarodowej, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.
Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i studiów podyplomowych na Wyższej Szkoły Bankowej
w Poznaniu, posiadający kilkunastoletnie doświadczenie biznesowe. Przez ponad 10 lat odpowiadał za ofertę
dla firm MŚP w Santander Bank Polska (dawne BZ WBK), w szczególności za ofertę i obsługę eksporterów.
Od września 2017 roku odpowiada w MPiT za kluczowe projekty wsparcia ekspansji zagranicznej polskich firm.
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Aleksandra Kołc
Kierownik Zespołu ds. Podatków Bezpośrednich w ECDP Sp. z o.o., Prawnik.
Od kilku lat związana z Grupą ECDP. Specjalizuje się w podatku dochodowym od osób prawnych, podatku
dochodowym od osób fizycznych oraz podatku od nieruchomości. Zajmuje się bieżącym doradztwem
podatkowym, sporządza analizy i opinie podatkowe, uczestniczy w konsultacjach podatkowych, bierze udział
w przeglądach podatkowych. Autorka licznych publikacji prasowych o tematyce podatkowej. Prowadzi
szkolenia z zakresu podatku dochodowego. Specjalizacje: doradztwo podatkowe, podatki bezpośrednie, PIT,
CIT, audyty podatkowe.

Krzysztof Komorniczak
Współzałożyciel Grupy ECDP. Zarządza rozwojem sieci oddziałów w Holandii, na Litwie, Białorusi, Ukrainie i na
Malcie. Specjalizuje się w transakcjach międzynarodowych. Przez wiele lat doradzał firmom z branż tj. transport,
logistyka i spedycja czy ochrona zdrowia. Posiada uprawienia doradcy podatkowego, jest absolwentem prawa
na Uniwersytecie Jagiellońskim. Współautor ekspertyz i opinii dotyczących prawa podatkowego dla Sejmu RP.
Ekspert podatkowy Business Center Club. Na przestrzeni ostatnich 20 lat przeprowadził setki szkoleń
z zakresu prawa podatkowego dla przedsiębiorców, był wykładowcą m.in. SGH i Uniwersytetu Warszawskiego.
Autor książek i publikacji o tematyce podatkowej, w tym komentarzy o zmianach w VAT dla wydawnictwa
Beck.

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

Marzena Konstantynowicz
Prezes Zarządu Surf4Tax Sp. z o.o. Doświadczony menager z ponad 17-letnim doświadczeniem zawodowym
w bankowości. W latach 2007 – 2018 związana z Alior Bankiem, w ostatnich latach w roli dyrektora w strukturach
sieci sprzedaży. Wcześniej w Banku BPH i Banku Pekao SA.Swoje doświadczenie i wiedzę nt. potrzeb klienta
biznesowego w obszarze usług finansowych oraz liczne relacje i przyjaźnie w środowisku polskich księgowych
wykorzystuje współtworząc firmę Surf4Tax, która w nowoczesny sposób pomaga biurom rachunkowym rozwijać
się i zwiększać przychody.

Agnieszka Kozak
Wiceprezes Zarządu, Zorius.pl. Doświadczony ekspert z wieloletnią praktyką w dziedzinie kadr i płac oraz
księgowości. Certyfikowana Księgowa i Autoryzowany Trener Systemów Sage Symfonia. Od 13 lat prowadzi
wdrożenia systemów zarządzania Sage Symfonia oraz Sage Symfonia ERP, a także szkolenia i konsultacje
z zakresu zagadnień finansowo ekonomicznych oraz kadrowych. Jej pasją jest samokształcenie i kształcenie
innych. Od kilku lat prowadzi szkolenia zawodowe oraz wykłady w szkołach policealnych oraz
podyplomowych. Od 10 lat jest wspólnikiem i wiceprezesem firmy Zorius.pl. Absolwentka Wyższej Szkoły
Bankowej w Poznaniu i Uniwersytetu Warszawskiego.
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Małgorzata Latuszek
Prezes Zarządu i współzałożyciel Taxxo / Columb Technologies S.A.Prowadzony przez nią projekt Taxxo
wprowadza nową jakość na rynku usług księgowych: zapewnia firmom korzystającym z usług biura
rachunkowego pełną kontrolę finansów online, pomaga zwiększać rentowność biur rachunkowych poprzez
automatyzację pracy, unowocześnianie procesów księgowych i usprawnienie komunikacji z klientami, wspiera
małe i średnie biura rachunkowe w konkurowaniu w trudnych warunkach – wobec dużych sieci bankowych.
Za swoją innowacyjność projekt Taxxo został nagrodzony w międzynarodowym konkursie Eurecan European
Venture Contest, zdobył także liczne polskie nagrody i wyróżnienia.

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.

Łukasz Mazur
Współzałożyciel Grupy ECDP. Odpowiada za rozwój w Niemczech, Czechach, Słowacji, Wielkiej Brytanii,
Rumunii i na Cyprze oraz na Bliskim Wschodzie. Zarządza spółkami partnerskimi i projektami inwestycyjnymi
Grupy. Wspiera działania firm w zakresie planowania i wdrażania programów restrukturyzacji podatkowej oraz
planowania wyjścia na rynki zagraniczne. Na przestrzeni ostatnich 20 lat zajmował się doradztwem prawnopodatkowym dla przedsiębiorców. Wpisany na listę doradców podatkowych w Polsce i Rumunii oraz na listę
zagranicznych usługodawców na terenie Niemiec. Członek zarządu Polskiej Izby Handlowej w Holandii. Autor
licznych ekspertyz prawnych oraz publikacji naukowych w zakresie prawa podatkowego i finansowego.
Absolwent prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Uznany wykładowca, prelegent największych konferencji
gospodarczych w Polsce, w tym Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach czy Forum
Ekonomicznego w Krynicy.

Marcin Muszyński
Specjalista ds. Kluczowych Klientów SaldeoSMART. Odpowiedzialny za rozwój sprzedaży aplikacji SaldeoSMART programu do odczytywania papierowych i elektronicznych faktur od momentu jego powstania. Na co dzień
zajmuje się współpracą z Partnerami Biznesowymi i koordynacją Sieci Partnerskiej a także sprzedażą
SaldeoSMART. Posiada bogate doświadczenie we wprowadzaniu na rynek innowacyjnych systemów
informatycznych.

Monika Nowecka
Dyrektor Zarządzający Działem Usług Księgowych i Kadrowo-Płacowych. Związana z Mazars od 1995 r. Biegły
rewident, absolwentka kierunku Finanse i Bankowość oraz studiów MBA Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze księgowej podmiotów o różnej osobowości prawnej
i różnorodnym profilu działalności, w tym podmiotów notowanych na giełdzie. Monika Nowecka posiada
szeroką wiedzę i praktykę w zakresie polskich i zagranicznych standardów rachunkowości (MSSF). Jest
prelegentem szkoleń oraz autorką licznych publikacji z zakresu rachunkowości.

ORGANIZATORZY

PARTNERZY MERYTORYCZNI

PATRONAT HONOROWY

Rafał Obarzanek

Dyrektor Departamentu Programu Partnerskiego Tax Care S.A. Od sierpnia 2017 r. związany z Tax Care,
odpowiadając za funkcjonowanie Programu Partnerskiego. Od początku swojej drogi zawodowej związany
z placówkami detalicznymi najsilniejszych marek funkcjonujących na rynku polskim. Swoją karierę zawodową
rozwijał min. w takich sieciach jak: restauracje KFC, stacje paliw Orlen i Bliska, kioski i saloniki Ruch, delikatesy
spożywcze Milea oraz Aptekach Dbam o Zdrowie. Pełnił w nich funkcje menadżerskie związane z zarządzaniem
operacyjnym oraz rozwojem programów partnerskich i franczyzowych. Jest absolwentem studiów
podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej o kierunku zarządzanie sprzedażą.

Dr Katarzyna Magdalena Orzechowska
Właścicielka biura rachunkowego, w którym łączy pasje z pracą. Wieloletnie doświadczenie zawodowe
w księgowości podmiotów gospodarczych z sektora MŚP przekazuje studentom jako nauczyciel akademicki.
Prowadzi wykłady z rachunkowości finansowej i podatkowej, a na studiach podyplomowych z zakresu kadr
i płac. Promotorka wielu prac licencjackich i magisterskich. Autorka licznych publikacji naukowych i prasowych.

Krzysztof Pimpicki
CEO Positive Productivity, współzałożyciel i współwłaściciel 4RESULTS. Jest współautorem metodyki zarządzania
wynikami i ciągłego doskonalenia Positive Productivity®. Ponadto prowadzi kluczowe projekty wdrożeniowe lub
współuczestniczy w ich realizacji. Jego zadaniem jest wypracowanie po stronie Klientów oczekiwanych przez
nich rezultatów biznesowych, dzięki optymalizacji struktur, kultury organizacyjnej, sposobów działania
organizacji. Specjalizuje się w rozwiązywaniu strategicznych i operacyjnych problemów poprzez wdrożenia
nowych systemów zarządzania. Jest Prezesem Zarządu firmy Positive Productivity (www.positiveproductivity.eu).

Alina Rudnicka-Acosta
Prezes Zarządu EPSA BPO S.A., Dyrektor Departamentu Ksiąg Handlowych Tax Care. 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 r., 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.
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Jacek Sikorski

Regionalny Kierownik Sprzedaży. Doświadczony ekspert rynku telekomunikacyjnego w obszarze B2B
zarządzający w firmie Polkomtel Sp. z o.o. działającej pod marką Plus Zespołami Doradców Handlowych
i Menadżerów obsługujących sektor MŚP. Od ponad 20 lat związany z projektami budowania i podnoszenia
kompetencji zespołów sprzedaży, rozwoju portfolio produktowego i zarządzania ofertą do sektora B2B oraz
wprowadzania na rynek nowych produktów w tym również spoza branży telekomunikacyjnej.
Absolwent Wydziału Zarządzania i Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji na Akademii Górniczo
Hutniczej w Krakowie oraz studiów podyplomowych Marschall Polska i Instytutu Rozwoju Mukoid – Trener Biznesu,
Coach ICF.

Bartłomiej Strojek

Senior Solution Sales Specialist w Samsung Electronics Polska. Od 12 lat związany z branżą nowych technologii.
Skuteczny menadżer oraz propagator rozwiązań w myśl założenia „inspirować świat, tworzyć rzeczywistość”.
Mentor w środowisku inkubatorów dla młodych przedsiębiorczych osób. Cechuje się niekonwencjonalnym
podejściem oraz szczerością.

Wojciech Sularz
Prezes Zarządu Tatra Holding spółka z o.o. W przeszłości prezes kilku spółek akcyjnych, sportowych spółek
akcyjnych oraz członek rad nadzorczych. Inicjator i twórca programów “W głąb misji firmy” oraz Well@Work,
poprawiających efektywność zatrudnienia i realnie zwiększających wartość przedsiębiorstw. Współorganizator
olimpiad Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, kongresów HR Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych oraz
Kongresu Rynku Kapitałowego. Działaniami firmy Tatra Holding objętych jest kilka wiodących banków w Polsce
oraz największych przedsiębiorstw w kraju.

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

Michał Wawiórko
CEO w Wizlink. Związany z branżą IT od 2006 r. Przez pierwszych klika lat był programistą, analitykiem
i architektem rozwiązań z pogranicza telekomunikacji oraz informatyki, związanych głównie z wielokanałową
obsługą klienta. Następnie zajmował się wsparciem technicznym w dziale sprzedaży, nawiązywaniem
kontaktów z klientami oraz rozwojem produktów i biznesu. Od 2018 r. jest CEO w firmie First Byte, która jest
właścicielem innowacyjnego narzędzia klasy Robotic Process Automation o nazwie Wizlink. Jest zafascynowany
nowoczesnymi technologiami, które ułatwiają życie, takimi jak roboty software'owe oraz interfejsy
konwersacyjne.
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