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Akademia Prawnika Przedsiębiorstw

Szanowni Państwo,

Jest nam niezmiernie miło zainaugurować kolejną edycję Akademii Prawnika Przedsię-
biorstw WKB – autorskiego cyklu szkoleń opracowanego przez naszą kancelarię
dla prawników wewnętrznych działów prawnych przedsiębiorstw.

Bardzo dziękujemy za liczny udział w ubiegłorocznych szkoleniach oraz za pozytywne 
opinie, które skłoniły nas do kontynuowania tego przedsięwzięcia. Mamy nadzieję,
że tematyka kolejnych spotkań będzie dla Państwa równie interesująca
i pomocna w codziennej pracy.

Będziemy nadal koncentrować się na zagadnieniach prawnych kluczowych z punktu 
widzenia prowadzenia działalności gospodarczej. Zajmiemy się najbardziej
aktualnymi tematami z obszaru prawa podatkowego (raportowanie schematów
podatkowych) i prawa pracy (Pracownicze Plany Kapitałowe), omówimy także kwestie 
ochrony praw własności w internecie czy dokonywania zmian w zarządzie po nowelizacji 
ksh, a także porozmawiamy o regulacjach dotyczących odstąpienia w umowach 
wzajemnych.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach i do kontaktu z nami.

Dr Jerzy Baehr
Partner Zarządzający
WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością zapraszam do udziału w kolejnym cyklu spotkań Akademii Prawnika 
Przedsiębiorstw, które przygotowaliśmy dla Państwa wspólnie z kancelarią WKB, Strate-
gicznym Partnerem naszego Stowarzyszenia. 

Przed nami pięć spotkań poświęconych aktualnym zagadnieniom prawa, szczególnie 
istotnym dla funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Tradycyjnie w szkoleniu mogą wziąć udział członkowie naszego Stowarzyszenia
jak i przedstawiciele ich zespołów prawnych. 

Gorąco zachęcam do wzięcia udziału w spotkaniach, gdyż jest to wyjątkowa okazja
do pogłębienia wiedzy i skorzystania z praktycznego doświadczenia najlepszych 
ekspertów na rynku.

Waldemar Koper
Prezes Zarządu
Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw



Akademia Prawnika Przedsiębiorstw

12.03.2019 r. | 10:00-12:30

siedziba WKB: Plac Małachowskiego 2, Warszawa (wejście A od ul. Traugutta)

Zagadnienia

Z początkiem 2019 r. weszły w życie przepisy dotyczące raportowania schematów podatkowych 

(rozdział 11a Ordynacji podatkowej). Co do zasady, obowiązki w zakresie raportowania dotyczą przede wszystkim 

promotorów (m.in. radców prawnych, adwokatów, doradców podatkowych), ale w określonych sytuacjach mogą 

również obejmować przedsiębiorców. W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się m.in. jak rozpoznawać i rozróżniać 

schematy podatkowe, kiedy i wobec kogo aktualizuje się obowiązek raportowania,  w jakich terminach należy 

zgłaszać schematy podatkowe, co robić gdy schemat podatkowy powinien być zgłoszony przez inny podmiot, jakie 

przewidziano sankcje za niewypełnienie tego obowiązku. Na te i wiele innych pytań spróbujemy odpowiedzieć 

Państwu podczas szkolenia i wspólnej dyskusji. 

Uzasadnienie wprowadzenia obowiązku MDR

Kluczowe terminy, tzw. daty graniczne

Definicja schematu podatkowego

Rodzaje schematów podatkowych 

Kryterium głównej korzyści

Obowiązek raportowania - podmioty

Raportowanie, a tajemnica prawnie chroniona

Udostępnienie i wdrożenie schematu podatkowego

Ogólne i szczególne cechy rozpoznawcze

Obowiązki i sankcje

MDR: JAK PRAWIDŁOWO WYPEŁNIAĆ OBOWIĄZKI W ZAKRESIE
RAPORTOWANIA SCHEMATÓW PODATKOWYCH?



Akademia Prawnika Przedsiębiorstw

Prelegenci

Łukasz Czekański

doradca podatkowy, counsel kierujący zespołem podatkowym. Specjalizuje się
w doradztwie podatkowym, w szczególności w przygotowywaniu struktur podatkowych
w transakcjach fuzji i przejęć m.in. związanych z szeroko pojętą restrukturyzacją podmio-
tów gospodarczych. Doradza także klientom w zakresie bieżącej obsługi podatkowej
i reprezentuje w postępowaniach podatkowych  oraz sądowo-administracyjnych. Wspiera 
również klientów w zakresie pomocy publicznej i funduszy unijnych

Daria Bidelska

radca prawny, senior associate. Zajmuje się kompleksową obsługą  podatkowo-prawną 
przedsiębiorców i doradztwem podatkowym. Reprezentuje klientów w kontrolach podat-
kowych, kontrolach celno-skarbowych, postępowaniach podatkowych przed organami 
podatkowymi oraz sądami administracyjnymi, w tym Naczelnym Sądem Administracyj-
nym. Doradza także w kwestiach dotyczących odpowiedzialności karnej skarbowej osób 
odpowiedzialnych za finanse przedsiębiorstwa, w tym członków zarządu.



Akademia Prawnika Przedsiębiorstw

Wioleta Polak

radca prawny, partner zarządzający zespołem prawa pracy. Ma doświadczenie
w sprawach dotyczących indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, restrukturyzacji
zakładów pracy (w tym o charakterze transgranicznym), prawno-pracowniczych aspektów 
transakcji korporacyjnych, tworzenia struktur wynagradzania, a także systemów motywa-
cyjnych dla pracowników (w tym w sektorze bankowym). Doradza w opracowywaniu
i wdrażaniu nowych struktur zatrudnienia i reprezentuje klientów w postępowaniach 
sądowych. Rekomendacje: The Legal 500

Magda Dudziec

radca prawny, associate. Specjalizuje się w obsłudze przedsiębiorstw w  sprawach
z zakresu prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się bieżącą obsługą klien-
tów w zakresie zbiorowego oraz indywidualnego prawa pracy, zapewnia również wsparcie 
w projektach związanych z restrukturyzacją zatrudnienia (zwolnienia grupowe oraz przej-
ścia zakładów pracy). Ma doświadczenie, m.in. w tworzeniu polityk oraz regulaminów 
wewnętrznych, a także innych dokumentów związanych ze stosunkiem pracy.

Pracownicze Plany Kapitałowe – główne założenia.

Uczestnicy PPK.

Obowiązki pracodawcy i procedura tworzenia PPK. 

Rola związków zawodowych oraz innych partnerów społecznych.

Zasilenia do PPK (składki, wpłata powitalna, dopłaty roczne).

Etapy i terminy wdrażania PPK przez pracodawców.

Dysponowanie środkami zgromadzonymi w PPK.

Uprawnienia uczestnika PPK (rezygnacja z PPK, zmiana pracodawcy).

PPK czy PPE?

28.03.2019 r. | 10:00-12:30

siedziba WKB: Plac Małachowskiego 2, Warszawa (wejście A od ul. Traugutta)

Już od 1 lipca 2019 r. podmioty zatrudniające co najmniej 250 osób będą zobowiązane do utworzenia Pracowniczych 

Planów Kapitałowych, co wiąże się z powstaniem szeregu nowych obowiązków i kosztów po stronie pracodawcy. 

Podczas szkolenia kompleksowo omówimy zasady tworzenia oraz praktyczne aspekty funkcjonowania PPK. Wyjaśni-

my również kwestie, które budzą największe wątpliwości pracodawców.

PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE
– NOWE OBOWIĄZKI PRACODAWCY 

Zagadnienia

Prelegenci
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9.05.2019 r. | 10:00-12:30

siedziba WKB: Plac Małachowskiego 2, Warszawa (wejście A od ul. Traugutta)

Większość umów handlowych zawieranych przez przedsiębiorców stanowią umowy wzajemne. Niejednokrotnie 
dochodzi do sytuacji, w której kontrahent nie wywiązuje się z umówionych warunków. Remedium na taką sytuację 
może być złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W trakcie szkolenia opowiemy w jakich sytuacjach możliwe 
jest jednostronne rozwiązanie umowy wzajemnej, jakie czynności należy podjąć, by doszło do skutecznego odstąpie-
nia od umowy, a także odpowiemy na pytanie, czy możliwe jest jednostronne rozwiązanie umowy, gdy uprawnienia 
tego nie przewiduje jej treść. Przedstawimy również najczęstsze błędy popełniane przez przedsiębiorców, którzy 
próbują odstąpić od kontraktów oraz konsekwencje wynikające z takiego działania.

PRAWO ODSTĄPIENIA W UMOWACH WZAJEMNYCH – JAK SKUTECZNIE
I BEZPIECZNIE Z NIEGO SKORZYSTAĆ

Marta Midloch

radca prawny, partner współzarządzający zespołem projektów infrastrukturalnych.
Doradza zarówno zamawiającym jak i wykonawcom na wszystkich etapach realizacji 
projektów, w tym z uwzględnieniem usług doradztwa na rzecz partnerów konsorcjum, 
obejmującego dobór optymalnej formuły współpracy, przygotowanie i negocjowanie 
umów oraz bieżącą współpracę w ramach konsorcjum. Doradza także w ramach transakcji 
sprzedaży oraz nabycia udziałów/akcji spółek (również publicznych) i przedsiębiorstw,
a także w zakresie obowiązków informacyjnych spółek publicznych. Rekomendacje:
The Legal 500 EMEA

Rafał Woźniak

adwokat, senior associate. Ma wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym
w ramach projektów infrastrukturalnych, zarówno po stronie zamawiającego, jak i wyko-
nawcy, specjalizuje się także w prawie zamówień publicznych. Reprezentuje przedsiębior-
ców w postępowaniach sądowych przed sądami powszechnymi, a także w postępowa-
niach mediacyjnych, jak i na etapie przedprocesowym. Wielokrotnie reprezentował klien-
tów w sporach związanych z przedterminowym rozwiązaniem umów. Doradza w transak-
cjach fuzji i przejęć oraz w procesach restrukturyzacji, przekształceń własnościowych
i organizacyjnych przedsiębiorców, jak również w postępowaniach upadłościowych.

Czym jest umowa wzajemna, a czym umowa niewzajemna;

Umowne odstąpienie od kontraktu wzajemnego oraz minimalne wymogi treści klauzuli

odstąpienia;

Ustawowe odstąpienie od umowy wzajemnej – zasady ogólne; 

Szczegółowe regulacje dotyczące odstąpienia od nazwanych umów wzajemnych;

Szczególne przypadki odstąpienia od umowy wzajemnej (odstąpienie przez syndyka masy upadłości);

Skutki odstąpienia od umowy wzajemnej;

Najczęstsze błędy związane z jednostronnym rozwiązywaniem kontraktów oraz skutki wadliwego 

odstąpienia od umowy.

Zagadnienia

Prelegenci
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30.05.2019 r. | 10:00-12:30

siedziba WKB: Plac Małachowskiego 2, Warszawa (wejście A od ul. Traugutta)

Internet stworzył doskonałe warunki dla handlu, reklamy i wymiany  informacji. Technologia ułatwia korzystanie z treści 
udostępnianych   przez innych.   Z drugiej strony, swobodna wymiana treści w sieci często prowadzi do naruszenia 
zarówno praw autorskich, jak i znaków towarowych.  W ciągu ostatnich lat ukształtowało się wiele reguł, pozwalających 
bezpiecznie prowadzić biznes, chronić własne rozwiązania i utwory, a także unikać naruszeń cudzych praw. Celem 
szkolenia jest prezentacja najistotniejszych  zasad udostępniania i ochrony własności intelektualnej w sieci.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA W INTERNECIE
– JAK CHRONIĆ I KORZYSTAĆ, BY NIE WPAŚĆ W MEANDRY SIECI

Aleksandra Wędrychowska-Karpińska

radca prawny, partner współzarządzający praktyką prawa własności intelektualnej & TMT. 
Doradza klientom i reprezentuje ich w postępowaniach sądowych i polubownych związa-
nych m.in. z prawem własności przemysłowej, ochroną tajemnic przedsiębiorstwa, czynami 
nieuczciwej konkurencji oraz prawem konsumenckim. Rekomendacje: Chambers Europe, 
Legal500.
Rekomendacje: Chambers Global, Chambers Europe, The Legal 500, IFLR1000

Milena Bogdanowicz

radca prawny, counsel. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, w szczególności 
prawie filmowym, mediów, reklamy, jak również w prawie prasowym oraz ochronie dóbr 
osobistych. Od ponad 10 lat wspiera podmioty z branży kreatywnej i rozrywkowej, a także 
marketingowej oraz medialnej. Zajęła pierwsze miejsce w rankingu Lexis Nexis i Dziennika 
Gazety Prawnej „Rising Stars Prawnicy Jutra”. 

Anna Wilińska-Zelek

adwokat, senior associate. Specjalizuje się w prawie autorskim, prasowym oraz nowych 
technologii. Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych, w tym m.in. dotyczących 
naruszania zasad uczciwej konkurencji, prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej i 
świadczenia usług drogą elektroniczną. Analizuje, opiniuje i tworzy dokumentację 
wewnętrzną spółek oraz umowy istotne z punktu widzenia ich funkcjonowania (np. w zakre-
sie wdrożeń programów komputerowych). 

Kiedy cudzy znak towarowy może być używany bez licencji,

Kiedy oryginalne towary oferowane przez sklepy internetowe okazują się być podróbkami,

Jak reagować na nielegalne wpisy o towarach lub firmach,

Na jakich zasadach można udostępniać na własnych stronach internetowych  cudze utwory

np. linkować do filmów, artykułów prasowych, zdjęć,  zamieszczać przedruki z prasy, 

Jakie są zasady korzystania z wizerunku w sieci, 

Jakie są zasady korzystania z banków zdjęć/muzyki  i licencji creative commons – na co zwrócić uwagę,

Kiedy mamy do czynienia z naruszeniem praw autorskich w internecie i jakie działania można wów-

czas podjąć?

Zagadnienia

Prelegenci
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12.06.2019 r. | 10:00-12:30

siedziba WKB: Plac Małachowskiego 2, Warszawa (wejście A od ul. Traugutta)

Z dniem 1 marca  2019  r.  wejdą  w  życie  zmiany  dotyczące  zasad  funkcjonowania  spółek kapitałowych, mające na 
celu uproszczenie niektórych regulacji prawnych, w tym obowiązującego kodeksu spółek handlowych oraz innych 
ustaw dotyczących funkcjonowania przedsiębiorców. Jedną z takich zmian jest wyraźne uregulowanie kwestii sposo-
bu złożenia rezygnacji jedynego/ostatniego bądź wszystkich członków zarządu spółki z o.o. i spółki akcyjnej, która 
pomimo uchwały Sądu Najwyższego z dnia 31 marca 2016 r. nadal budziła liczne wątpliwości w dotychczasowej prak-
tyce korporacyjnej. Biorąc pod uwagę fakt, iż dokładne określenie momentu skutecznej rezygnacji z funkcji członka 
zarządu ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia jego odpowiedzialności za zobowiązania spółki, jak również 
odnosi skutek w zakresie dalszej reprezentacji spółki, podczas szkolenia postaramy się przedstawić najważniejsze 
aspekty wprowadzanych zmian, których analiza może się okazać kluczowa z pespektywy jak najlepszego zabezpie-
czenia interesów obydwu stron.

ZARZĄD – POWOŁYWANIE, ODWOŁYWANIE, SKŁADANIE REZYGNACJI 
W SPÓŁKACH KAPITAŁOWYCH PO NOWELIZACJI KSH 

Zarząd w spółkach kapitałowych – wprowadzenie.

Sposoby powoływania członków Zarządu – różnice pomiędzy spółką z o.o. a spółką akcyjną.

Odnawianie mandatów członkom Zarządu – kiedy konieczne?

Jak skutecznie odwołać członka zarządu w spółce z o.o. oraz w spółce akcyjnej?

Rezygnacja z funkcji członka zarządu w spółkach kapitałowych – komu i jak należy złożyć 

oświadczenie?

Nowelizacja przepisów Kodeksu spółek handlowych – nowe zasady rezygnacji

jedynego/ostatniego lub wszystkich członków zarządu spółki z o.o. i spółki akcyjnej.

Podsumowanie wprowadzonych zmian – czy nowe regulacje ograniczają możliwość szybkiej 

rezygnacji z funkcji członka zarządu?

Zagadnienia
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Prelegenci

Anna Wojciechowska, LL.M.

radca prawny, partner zarządzający praktyką prawa spółek i ładu korporacyjnego oraz 
zespołem German Desk. Specjalizuje się w doradztwie z zakresu prawa spółek oraz fuzji
i przejęć, między innymi na rzecz klientów niemieckojęzycznych. Ma rozległe doświadcze-
nie w bieżącej obsłudze korporacyjnej spółek handlowych, doradztwie przy transakcjach 
nabywania udziałów i akcji oraz w procesach łączenia, przekształcenia i podziałów spółek. 
Rekomendacje: The Legal 500

Karina Chrostowska-Kozioł

adwokat, senior associate. Ma wieloletnie doświadczenie w obsłudze korporacyjnej spółek 
handlowych z różnych sektorów. Doradza przy zakładaniu i likwidacji spółek, uczestniczy 
w transakcjach sprzedaży udziałów i akcji, podwyższeniach kapitału zakładowego, umo-
rzeniach udziałów i akcji oraz w procesach łączenia, podziału i przekształceń spółek.
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Udział w szkoleniach można zgłaszać przesyłając
wiadomość na adres: biuro@pspp.org.pl

Zgłoszenie może dotyczyć udziału zarówno we wszystkich, 
jak i w wybranych spotkaniach Akademii prawnika przedsię-
biorstw. 

Prosimy o podanie imienia i nazwiska uczestnika, firmy
oraz zajmowanego stanowiska. Prosimy także o wskazanie, 
czy zgłoszenie dotyczy udziału we wszystkich szkoleniach 
(„Zgłaszam udział we wszystkich szkoleniach Akademii 
Prawnika Przedsiębiorstw – edycja wiosenna”), czy też
w wybranych spotkaniach z cyklu
(„Zgłaszam udział w szkoleniu”).

A już jesienią powrócimy do Państwa z kolejnymi ciekawymi 
tematami w ramach Akademii Prawnika Przedsiębiorstw. 
Jeśli chcieliby Państwo zaproponować interesujący dla Pań-
stwa temat poprosimy o przesłanie propozycji na adres:
biuro@pspp.org.pl. 

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest WKB Wierciński
Kwieciński Baehr sp.k.   z siedzibą w Warszawie, ul. Plac Małachowskiego 2.
Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do udziału w wydarzeniu. Przekazane 
dane (imię, nazwisko, stanowisko w organizacji oraz adres e-mail) będą przetwarzane 
w celu organizacji wydarzenia oraz doręczenia uczestnikom niezbędnych informacji
i materiałów. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści 
danych i ich poprawiania. 

JAK ZGŁOSIĆ UDZIAŁ?

ZAPRASZAMY


