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 Podział obowiązków między CUW a 
lokalnymi jednostkami

 Jasne zasady odpowiedzialności 
w działalności CUW 

 Rozliczenia między podmiotami

 Jak zarządzać usługą  w CUW

 Systemy kontroli wewnętrznej –
audyt w CUW

 Dobre praktyki relacji w CUW

 Formalne zasady funkcjonowania 
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 Problemy praktyczne 
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9:00 – Rejestracja i poranna kawa

9:30 – Podział obowiązków pomiędzy 
CUW a lokalnymi jednostkami
- Dobre formalne zasady raportowania
- Dobre formalne zasady płatności
- Zasady komunikacji pomiędzy CUW
a jednostkami lokalnymi

- Formalno-prawne możliwości podziału 
obowiązków
- Jasne zasady odpowiedzialności
- Dobre praktyki
Dariusz Kulgawczuk, Radca Prawny, 
Kancelaria RKKW

11:10 – Przerwa kawowa

11:30 – Rozliczenia między podmiotami
- Modele rozliczeń między podmiotami a CUW
- Ceny transferowe – na co zwrócić
szczególną uwagę?

- Najczęściej pojawiające się problemy
- Dobre praktyki
Paweł Wolany, Ekspert w zakresie cen 
transferowych, TP Advisory

13:10 – Lunch

14:00 – Jak zarządzać usługą w CUW
- Ułożenie mierników usług, by ułatwić 
zarządzanie usługą
- Najczęściej pojawiające się trudności
- Case study
- Jak sprawdzić czy usługi są zbieżne 
z problemami
Konrad Korczak, Dyrektor Centrum Usług 
Procesowych Rachunkowości,
Impel Business Solutions

15:15 – System kontroli 
wewnętrznej - audyt w CUW
- Zasady funkcjonowania
- Trudności przeprowadzenia audytu
- Sankcje
- Odpowiedzialność
- Zasady komunikacji podczas audytu 
w CUW
Aleksandra Motławska, 
Biegły Rewident,HLB M2

16:30 – Zakończenie warsztatów. 
Wręczenie certyfikatów
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Dariusz Kulgawczuk ,Partner, Kancelaria RKKW, radca prawny, LL.M.
specjalizuje się w bieżącej obsłudze spółek, w tym z branży ubezpieczeniowej, produkcyjnej oraz budowlanej, jak też spółek z udziałem Skarbu Państwa i jednostek samorządu
terytorialnego doradzał w złożonych sporach prawnych o charakterze korporacyjnym, nieruchomościowym, ubezpieczeniowym oraz związanych z własnością intelektualną
i inwestycjami budowlanymidoradzał przy transakcjach M&A oraz transakcjach związanych z obrotem nieruchomościami autor publikacji z zakresu prawa handlowego
i procesowego, współautor pozycji „Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach z zakresu prawa spółek handlowych”wykładowca na krajowych i międzynarodowych konferencjach
i seminariach dotyczących prawa gospodarczego, w szczególności zaś poświęconych prawu spółek oraz rozwiązywaniu sporów prawnych Arbiter Sądu Polubownego przy Okręgowej
Izbie Radców Prawnych w Warszawie.
Specjalizacja w zakresie: Prawo spółek, Spory korporacyjne, Własność intelektualna, Umowy (Kontrakty), Postępowanie sądowe i arbitraż

Aleksandra Motławska, Partner, Członek Zarządu HLB M2 Audyt Sp. z o.o.

Biegły rewident, absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Doświadczenie zawodowe zdobywała jako menedżer w spółkach audytorskich Korycka Budziak Audytorzy
oraz Grant Thornton Frąckowiak. Nadzoruje prace działu audytu w Warszawskim biurze HLB M2 Audyt. Wybrane doświadczenia w badaniu spółek publicznych: TUP, FAM Grupa
Kapitałowa, Protektor, Pol-Mot Warfama, Alchemia, Apator, Zakłady Azotowe w Tarnowie – Mościcach, Pol – Aqua, Capital Partners, oraz spółek spoza rynku publicznego: Pol-Mot
Holding, Agencja Rozwoju Przemysłu, Krajowa Izba Rozliczeniowa, Ranbaxy Poland, Binder International, Puma Poland, Akwawit Brasco, Fomar Borg Automotive, Synerway, Kingspan
Polska, grupa Roto Frank Polska, Pentacomp Systemy Informatyczne, Polski Holding Farmaceutyczny, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, Libella, Copernicus Capital TFI S.A., badania i
przeglądy funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez CC TFI.

Paweł Wolany,TP Advisory sp. z o.o. - ekspert w zakresie cen transferowych.
Paweł posiada ponad 15 lat doświadczenia w doradztwie w zakresie cen transferowych. W tym czasie Paweł doradzał klientom jako ekspert w zespołach cen transferowych firm
doradczych tzw. Wielkiej Czwórki: Arthur Andersen, Ernst & Young, KPMG. Paweł przygotowywał analizy i prowadził negocjacje z Ministerstwem Finansów zmierzające
do zawarcia porozumień cenowych (tzw. APA) pomiędzy podmiotami powiązanymi a Ministrem Finansów. Paweł wspierał 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 cen transferowych oraz procedur sporządzania dokumentacji w grupach kapitałowych, 
• przygotowanie i implementację polityki cen transferowych, w tym opracowanie polityki rozliczeń usług centrum wspólnych (również specjalistycznych 

CUW jak np. centralny dział treasury wykorzystujący instrumenty pochodne - projekt zrealizowany dla polskiej grupy kapitałowej notowanej na GPW 
działającej na arenie międzynarodowej),

• planowanie i wdrażanie restrukturyzacji istniejących rozliczeń w grupach kapitałowych,
• przygotowanie umów dla transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi,
• przygotowanie analiz mających na celu ustalenie rynkowej wartości cen w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi.

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

Konrad Korczak, Dyrektor Centrum Usług Procesowych Rachunkowości, Impel Business Solutions Sp. z o.o.
Karierę w sektorze SSC/BPO rozpoczął w 2005 roku w nowotworzonym centrum Hewlett-Packard we Wrocławiu. W ciągu następnych 3 lat zajmował różne stanowiska,
od lidera zespołu do Finance Project Managera, zdobywając doświadczenie w projektowaniu organizacji procesowej, budowaniu wartości i jakości oraz zarządzaniu projektami i ludźmi.
W latach 2008-2014 będąc Dyrektorem Majątku Trwałego współtworzył sukces Centrum Operacji Księgowych grupy Telekomunikacja Polska S.A. (obecnie Orange Polska S.A.) w
Lublinie, zdobywając wraz z całym zespołem prestiżowe nagrody organizacji SSON w regionie EMEA.
W latach 2013-2014, skupiając się na synergii zachodzących procesów w back-office, pełnił jednocześnie funkcję Dyrektora Rozliczania Inwestycji, pierwszej jednostki organizacyjnej w
ramach Centrum Operacji Biznesowych w Orange Polska S.A.

Od 2014 roku Dyrektor Centrum Usług Procesowych Rachunkowości w Impel Business Solutions.
Doktorant w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
Absolwent wydziału Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
Członek stowarzyszony z ACCA, członek IPMA i PMI.
Posiada uprawnienia dla członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa oraz Certyfikat Księgowy Ministra Finansów, audytor Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2008..
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Centra Usług Wspólnych pozwalają na ograniczenie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw, zwłaszcza tych
o rozproszonej terytorialnie strukturze. Do centrów przekonuje się coraz więcej przedsiębiorstw z różnych sektorów
gospodarczych. Prowadzenie działalności w ramach wielu podmiotów, najczęściej funkcjonujących również w ramach
różnych lokalizacji, doprowadza często do niewspółmiernego w stosunku do skali działalności, rozrostu kosztów w
ramach procesów wspierających np. księgowych czy HR. Wiąże się to z faktem, że w przypadku prowadzenia przez
każdy z podmiotów odrębnych działów administracyjnych, w skali całej grupy dochodzi do powielania tych samych
procesów oraz tworzenia odmiennych standardów jakościowych. Docelowo prowadzi to do multiplikowania kosztów
oraz braku możliwości osiągania efektu synergii.

Prelegenci opowiedzą, jak w praktyce zapobiegać powielaniu złych praktyk, odpowiednio podzielić obowiązki
pomiędzy CUW a lokalnymi jednostkami oraz optymalizować koszty CUW utrzymując wysoką jakość obsługi Klienta.
Zostaną poruszone kwestie ułożenia mierników usług tak, by ułatwić zarządzanie usługą . Szczegółowo przedstawiony
zostanie także system kontroli wewnętrznej w CUW.

Uczestnicy otrzymają praktyczną wiedzę na temat możliwości rozwoju CUW w swoich Firmach, dowiedzą się jak
działać efektywnie oraz jak unikać błędów decyzyjnych, a także jakie wyzwania stoją przed zarządcami, którzy biorą

odpowiedzialność za działalność spółek.

Warsztat kierujemy do:
 Członków Zarządu,
 Dyrektorów finansowych
 Dyrektorów strategicznych i operacyjnych
 Dyrektorów rozwoju biznesu

oraz innych przedstawicieli obszarów księgowych, 
administracyjnych, marketingowych, IT lub HR 
działających w obrębie CUW

MIEJSCE WARSZTATÓW: 
Centrum KonferencyjneGolden Floor
Al. Jerozolimskie 123A, 02-037 Warszawa

WIĘCEJ INFORMACJI:
biuro@proability.pl 
22 787 59 12 
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WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w warsztatach 

wynosi:
- 995zł + 23% VAT – do 24.11.2016 r.
- 1395 zł + 23% VAT – po 24.11.2016 r.
2. Cena obejmuje prelekcje, materiały dotyczące 
warsztatów, przerwy kawowe oraz lunch.
3. Po otrzymaniu zgłoszenia, prześlemy Państwu 
potwierdzenie udziału i fakturę pro-forma.
4. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od 
wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed 
rozpoczęciem warsztatów.
5. Wpłaty należy dokonać na konto widniejące na 
fakturze.
6. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem 
poleconym na adres organizatora.
7. W przypadku rezygnacji do 15.11.2016 r. obciążymy 
Państwa opłatą administracyjną w wysokości 400 zł + 
23% VAT.
8. W przypadku rezygnacji po 15.11.2016 r. pobierane 
jest 100% opłaty za udział.
9. Nieodwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w 
warsztatach powoduje obciążenie pełnymi kosztami 
udziału.
10. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z 
rezygnacją z udziału.
11. Zamiast zgłoszonej osoby w warsztatach może wziąć 
udział inny pracownik firmy pod warunkiem przesłania 
danych osoby zastępczej drogą mailową lub pocztową w 
terminie do 4 dni przed rozpoczęciem warsztatów.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w 
programie oraz do odwołania bez podania przyczyn.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie         
informacji handlowych za pomocą
środków komunikacji elektronicznej
od ProAbility oraz partnerów  handlowych.
Oświadczenie jest niezależne  od czasu
korzystania z usług.
Oświadczam, że zapoznałem/am się 
z warunkami uczestnictwa w szkoleniu.

Podpis Pieczątka 

Upoważniamy firmę ProAbility do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Równocześnie oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami
uczestnictwa oraz zobowiązujemy się do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszej umowy. Upoważniamy firmę ProAbility do umieszczenia znaku
towarowego (logo) firmy na stronie www.proability.pl w dziale Nasi Partnerzy. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocji i
marketingu działalności prowadzonej przez ProAbility, świadczonych usług oraz oferowanych produktów, a także w celu promocji ofert klientów ProAbility.
Wyrażamy również zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną ofert oraz informacji handlowych dotyczących ProAbility oraz klientów ProAbility.
Wyrażającemu zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, w tym także prawo ich
poprawiania.


