
WEBINAR ONLINE pt. Nowa rzeczywistość podatkowa

14 czerwca, 2022

w godz. 11:00 - 16:00

www.nowarzeczywistoscpodatkowa.pl

Pytania i odpowiedziPrelekcja Debata

Udział w wydarzeniu online „na żywo”
Możliwość zadawania pytań do Ekspertów na czacie, które będą omówione podczas wydarzenia
Dostęp do nagrania webinaru przez 7 dni na www.nowarzeczywistoscpodatkowa.pl 
Dostęp do materiałów szkoleniowych przygotowanych przez Ekspertów, zamieszczonych na 
www.nowarzeczywistoscpodatkowa.pl
Skorzystanie z porady prawnej - możliwość przesłania do Ekspertów dedykowanych 3 pytań, na które Eksperci udzielą 
odpowiedzi mailowo po wydarzeniu.

REJESTRACJA I TRANSMISJA NA

Koszt udziału w WEBINARZE wynosi 250 zł brutto
Wykupienie udziału pozawala na:

ORGANIZATOR

ZAPROSZENIE

PARTNER

PROWADZENIE
Tomasz Lisewski - Radca Prawny



PANEL I

NOWY ŁAD w dwóch smakach – NAJWIĘKSZA PODATKOWA REWOLUCJA – wyzwania i zagrożenia oraz 

zaskakujące możliwości optymalizacji - Dr Ewelina Skwierczyńska - Doradca Podatkowy, Doktor Nauk Prawnych

Merytoryczne spotkanie podatkowe dot. jednej z największych nowelizacji prawa podatkowego od dziesięcioleci. 

Zmiany obejmują 28 mln podatników, wpływają na wynagrodzenia ludzi w organizacjach, samozatrudnionych jak i 

właścicieli polskich firm. Nowy ład to nie tylko nowe mechanizmy opodatkowania dochodu, nowe składki zdrowotne, 

ale to też pakiet legalnych optymalizacji podatkowych dla rozwijających się małych i dużych przedsiębiorstw – ulga na 

robotyzację, ulga na prototypy, ulga na innowacyjnych pracowników i wiele innych. Nowy ład ma dwa smaki: gorzki i 

zaskakująco słodki.

 

PROGRAM

1. Zmiany w ustawach podatkowych - ogólne informacje (zmiany w stawkach i progach podatkowych);

2. Zwolnienia podmiotowe - dla rodzin wielodzietnych, dla osób starszych;

3. Ulga na powrót, ulga dla klasy średniej - czym są, jakie znajdują zastosowania;

4. Nowe stawki składki zdrowotnej do wysokości 9% dla wszystkich podatników - składka zdrowotna w ryczałcie;

5. Ukryta dywidenda - definicja, interpretacje

6. Estoński CIT - definicja, zastosowanie, wady i zalety przedmiotowego rozwiązania;

7. Ulgi na innowacyjność - jak je zastosować, kiedy można je zastosować;

8. Zmiany w opodatkowaniu dot. najmu lokali, dzierżawy, możliwości amortyzacji;

9. Leasing  - wpływ na dotychczasową działalność gospodarczą;

10. Najważniejsze zagadnienia dot. zmian w ustawie o VAT.

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO PANELU I

Dr Ewelina Skwierczyńska - doktor nauk prawnych, ekspert podatkowy posiadający wieloletnie doświadczenie w 

stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego specjalizujący się w zagadnieniach dotyczących 

podatku od towarów i usług oraz rozliczeń podatkowych podmiotów prawa publicznego, w tym samorządowego. 

Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa podatkowego, w tym publikacji recenzowanych i punktowanych 

przez Ministerstwo Finansów i Rozwoju oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wykładowca akademicki. 

Prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Wrocławskim i Uniwersytecie Ekonomicznym we 

Wrocławiu. Uznany szkoleniowiec wielu podmiotów rynku usług rozwoju i doradztwa podatkowego.
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PANEL II
PRAKTYCZNE ZAGADNENIA PRAWA PRACY W KONTEKŚCIE KONTROLI PIP - Jakub Łoziński - Inspektor 
Okręgowej Inspekcji Pracy w Poznaniu

Nowy Ład to nie tylko szereg zmian w prawie podatkowym i finansowym. To także szereg nowelizacji i modyfikacji 
sprzężonych z prawem pracy, które dotkną pracodawców oraz pracowników. Jakie czynności powinien podjąć 
pracodawca? Czego od swojego przełożonego może wymagać pracownik? Jakie działania mogą podjąć wspólnie, aby 
skutecznie i bezboleśnie wdrożyć w struktury przedsiębiorstwa reformy podatkowe? Na wszystkie te pytania najlepiej 
odpowiedzieć z pragmatycznego punktu widzenia praktyki i kontroli inspekcji pracy. Prawo pracy to gałąź prawa, która 
dotyka każdego z nas. Kontrola jego przestrzegania oraz prawidłowego stosowania to niezwykle ważny i trudny aspekt, 
który warto poznać od środka.

PROGRAM
1. Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy;
2. Uprawnienia inspektorów PiP;
3. Rozwiązanie umowy o pracę - naruszenia i wykroczenia z tym związane, prawa i obowiązki stron umowy o prace w 
przypadku jej rozwiązania;
4. Świadectwo pracy - czym jest ten dokument, na co zwrócić szczególną uwagę;
5. Czas pracy - normy prawne regulujące czas pracy, regulacje związane z jego rozkładem oraz miarodajnością;
6. Wypadki przy pracy, prewencja oraz szkolenia BHP;
7. Umowy cywilnoprawne oraz formy wynagrodzeń;

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO PANELU II

Jakub Łoziński - Inspektor Okręgowej Inspekcji Pracy w Poznaniu od 2016 roku, ekspert   z dziedziny prawa pracy, 
ukończył między innymi studia podyplomowe Bezpieczeństwo i Higiena Pracy na Uniwersytecie Ekonomicznym w 
Poznaniu, w swoje karierze lektorskiej współpracuje z wieloma podmiotami w tym Okręgową Izbą radców Prawnych w 
Poznaniu, przeprowadził kilkaset kontroli w zakładach pracy na terenie Wielkopolski. Wieloletnie doświadczenie oraz 
praktykę inspektorską wykorzystuje w celach szkoleniowych oraz edukacyjnych, wspomagając pracodawców oraz 
pracowników w przyswojeniu zagadnień i instytucji prawa pracy.

PODSUMOWANIE I DEBATA EKSPERTÓW - Dr Ewelina Skwierczyńska, Jakub Łoziński, Tomasz Lisewski

NASI EKSPERCI

Dr Ewelina Skwierczyńska Tomasz LisewskiJakub Łoziński




