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II Ogólnopolska Konferencja Księgowych, Biur Rachunkowych i Przedsiębiorców, to kontynuacja działań 
wspierających dialog, wymianę doświadczeń, budowanie relacji oraz przekazywanie wiedzy z zakresu usług 
księgowych. 
Celem drugiej konferencji jest odpowiedź na pytanie dotyczące roli księgowego w firmie oraz przyszłości 
współpracy pomiędzy biurami rachunkowymi a przedsiębiorcami. Odpowiemy na pytanie dotyczące przyszło-
ści zawodu księgowego. Pokażemy światowe trendy rozwoju zawodu księgowego.
Dobór wykładowców i panelistów, również z zagranicy, będących wybitnymi profesjonalistami w zakresie ra-
chunkowości i biznesu, gwarantuje wysoki poziom wydarzenia. 

Więcej informacji na:
                                                              www.konferencjakonel.eu

26 września 2019 r. Wrocław, Hala Stulecia Centrum Kongresowe

              ELIKS Audytorska Sp. z o.o 

         zaprasza na  

   II ogólnopolską Konferencję Księgowych,  

     Biur Rachunkowych i Przedsiębiorców  

                                                                                      
       KONEL

http://www.konferencjakonel.eu


8.00 - 8.30  

Rejestracja uczestników; kawa; networking 
8.30 
Otwarcie konferencji  
Konferencję prowadzi:
Anita Białek, Dziennikarka telewizyjna i radiowa.
Wystąpienia:

Artur Wyglądała, Prezes Eliks Audytorska Sp. z o.o.
prof. dr hab. inż. Zbigniew Luty, Prezes Oddziału Dolnośląskiego we Wrocławiu  
Stowarzyszenia  Księgowych w Polsce
Marek Woron, Kanclerz Loży Dolnośląskiej Business Centre Club
dr inż. Zbigniew Sebastian, Prezes Dolnośląskiej Izby Gospodarczej
Sławomir Hryniewicz, Współzałożyciel i Prezes Stowarzyszenia Przedsiębiorców Kąteckich
Wręczenie certyfikatów firmom pracującym zgodnie z wytycznymi zawartymi w 

 DEKLARACJI DOBRYCH PRAKTYK.

Agenda



PANEL I 

9.00  /panel dyskusyjny/ 
Rola biur rachunkowych w obsłudze małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i Uni 
Europejskiej. 
- różnice w funkcjonowaniu księgowych i biur rachunkowych w Polsce i innych krajach Uni Europejskiej, czy i co 

warto zaimplementować
- oczekiwania przedsiębiorców wobec biur rachunkowych, o czym właściciel biura powinien wiedzieć aby 

wyprzedzić konkurencję
- profil idealnego biura rachunkowego 
- nowe technologie i usługi, szanse i zagrożenia dla przyszłości biur rachunkowych i zawodu księgowego
- budowanie zaufania kontrahentów
10.00 /panel dyskusyjny/ 
Deprecjacja zawodu księgowego. Rola i zadania instytucji zrzeszających księgowych i 
biura rachunkowe na rzecz rozwoju branży.  
- rola księgowego i jego wpływ na rozwój gospodarczy, bankructwo przedsiębiorcy czy przeciwdziałanie korupcji; 

etyka i uczciwość- DNA księgowego i biura rachunkowego
- ranga zawodu w Polsce i we współczesnym świecie, zawód zaufania publicznego
- zabezpieczenie przyszłości zawodu,  światowe trendy 
- odpowiedzialność społeczna księgowego i biura rachunkowego
10.45  

Jak nie rozwijać biura rachunkowego? 
- przewrotna prezentacja pokazująca najczęstsze błędy popełniane przez biuro 
11.00 

Przerwa kawowa



 Panel II 
11.15 /panel dyskusyjny/ 
Pracownicze plany kapitałowe. Nowe wyzwania dla przedsiębiorców i księgowych.  
-czym są PPK, korzyści wynikające z wprowadzenia PPK
-własność środków i zasady dziedziczenia
-zarządzanie PPK, ewidencjonowanie danych i składek uczestników programu
-rola pracodawcy i wynikające z niej obowiązki dla firmy oraz biura rachunkowego 
-rozwiązania IT ułatwiające podmiotom uczestnictwo w PPK
12.15 

Rachunkowość innowacji gospodarczych, START-UPów. 
13.15 
Lunch 
13.40 /wykład/
Szkolenia i codzienny dostęp do unikalnej wiedzy jako sposób sprawnego funkcjo-
nowania Biura rachunkowego w kontekście zmieniających się przepisów. 
14.00 /wykład/ 
Ewolucja pliku JPK - kierunek i zakres zmian. Zasady dochowania należytej 
staranności. Ulga za złe długi. 

Panel III 
14.45 

Jak zarabiać na usługach księgowych? Czyli jak poradzić sobie z presją cenową 
Klientów, wysokimi kosztami pracy, gwałtownie zmieniającymi się przepisami i 
pędzącą technologią? 



15.15 /panel dyskusyjny/ 
Odpowiedzialność księgowego i biura rachunkowego w kontekście Kodeksu Karnego 
Skarbowego. Umowa o świadczenie usług księgowych - elementy przedmiotowo 
istotne dla stron kontraktu. 

15.45/wykład/
Schematy podatkowe. 

16.45 

Losowanie nagród w konkursie wizytówek. Zakończenie konferencji. 

Dodatkowo dla wszystkich uczestników konferencji: 
 Katedra doradztwa podatkowego. 
 Katedra innowacji i technologii
 Katedra rachunkowości 
 Katedra Prawa
 Katedra Wellbeingu
 Strefa Relaksu
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