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Dostęp do wiarygodnych informacji finansowych i umiejętność ich interpretacji 
ma kluczowe znaczenie dla podejmowania decyzji biznesowych. Dlatego dobra współ-
praca z biegłymi rewidentami może być dla jednostki szansą na zbudowanie przewagi 
konkurencyjnej lub efektywniejsze radzenie sobie w sytuacjach szczególnych. Uczest-
nikom rynków finansowych pozwoli na skuteczne ograniczanie ryzyka i racjonalizację 
kosztów transakcyjnych. Potencjał takiego współdziałania nie jest obecnie w pełni wy-
korzystywany. Chcemy to zmienić.

Konferencja „Wiarygodność i użyteczność informacji finansowych – rzeczywi-
stość a oczekiwania” jest spotkaniem przede wszystkim praktyków z różnych obszarów 
działalności gospodarczej. Chcemy porozmawiać o możliwościach, jakie stwarzają me-
nedżerom nowoczesne usługi audytorskie, a z drugiej strony – o potrzebach i oczeki-
waniach wobec biegłych rewidentów rynków finansowych, biznesu oraz instytucji pu-
blicznych. Wśród panelistów i uczestników konferencji będą przedstawiciele zarządów, 
rad nadzorczych, a także osoby reprezentujące instytucje finansowe i inne podmioty 
gospodarcze, administrację państwową (publiczną), organizacje biznesowe, zawodowe 
i społeczne. 

Debata przyjmie formę dyskusji panelowej, podzielonej na trzy moduły tematycz-
ne, które zostaną poprzedzone wprowadzeniem. 

Pierwszy panel dyskusyjny poświęcony będzie zadaniom organów statutowych 
jednostek w zakresie sprawozdawczości, monitorowania ryzyka i funkcjonowania sys-
temów kontroli. W toku drugiego skupimy się na użyteczności informacji finansowych 
w podnoszeniu efektywności decyzji gospodarczych oraz przeciwdziałaniu i zwalczaniu 
nieprawidłowości. Tematem ostatniego panelu będzie znaczenie usług biegłych rewi-
dentów w sytuacjach szczególnych takich jak: fuzje jednostek, przejęcia, przekształcenia 
lub inne transakcje restrukturyzacyjne. 

Mamy nadzieję, że dyskusja uczestników Konferencji będzie znaczącym głosem  
w debacie pomiędzy biznesem, twórcami prawa i biegłymi rewidentami. Poza tym bę-
dzie ważnym krokiem w działaniach na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa obrotu go-
spodarczego. 

Wiarygodność i użyteczność 
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Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. 
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Rejestracja uczestników

Otwarcie konferencji i wystąpienia zaproszonych gości  

Sesja I – Zadania organów jednostki, a usługi świadczone przez biegłego rewidenta 
• Odpowiedzialność organów jednostki za wykonywanie obowiązków związanych ze świadczeniem 

usług przez biegłego rewidenta (usług badania sprawozdań finansowych, innych usług  poświadcza-
jących)

• Odpowiedzialność biegłego rewidenta za rezultaty wykonywanych usług atestacyjnych 
• Dyskusja z udziałem uczestników konferencji

Prelegenci: prof. dr hab. Elżbieta Chojna-Duch Wiceminister Finansów; Arkadiusz Opala sędzia; 
Piotr Wielowieyski Komitet Audytu, PKN Orlen; Jadwiga Godlewska biegły rewident;
Krzysztof Pietraszkiewicz dyrektor Związku Banków Polskich.
Dyskusję poprowadzi Andrzej S. Nartowski Prezes Polskiego Instytutu Dyrektorów

przerwa kawowa

Sesja II – Użyteczność informacji finansowych
• Wpływ polityki rachunkowości na wiarygodność informacji finansowych
• Zaufanie do informacji 
• Dyskusja z udziałem uczestników konferencji 

Prelegenci: Artur Sierant Wiceprezes Presspublica, wydawcy dziennika „Rzeczpospolita” i „Parkiet”; 
Jarosław Dominiak Prezes Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych; Beata Stelmach Pre-
zes Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych; dr Joanna Wielgórska-Leszczyńska biegły rewi-
dent, wykładowca Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie; Beata Jarosz Członek Zarządu Giełdy 
Papierów Wartościowych w Warszawie; dr Halina Dmochowska Główny Urząd Statystyczny;
Dyskusję poprowadzi prof. Witold Orłowski Główny doradca ekonomiczny Pricewaterhouse-
Coopers Polska

przerwa kawowa

Sesja III – Sytuacje szczególne w jednostce gospodarczej a znaczenie usług biegłego rewidenta
• Wpływ zagrożeń kontynuacji działania na opinię o sprawozdaniu finansowym
• Procesy restrukturyzacji jednostek gospodarczych a usługi biegłego rewidenta 
• Dyskusja z udziałem uczestników konferencji

Prelegenci: Jacek Chwedoruk Prezes Rothschild Polska; Prof. Marek Wierzbowski Partner Prof. Marek 
Wierzbowski Radcowie Prawni Sp. P.; Prof. Elżbieta Mączyńska Prezes Polskiego Towarzystwa 
Ekonomicznego; Agnieszka Nogajczyk-Simeonow Prezes PTE Allianz; Waldemar Majek 
Członek Komitetu Wykonawczego ACCA Polska; 
Dyskusję poprowadzi Ewa Jakubczyk-Cały biegły rewident, Prezes PKF Consult

Podsumowanie konferencji: Andrzej S. Nartowski

koktail

Program konferencji

9:00-9:30

9:30-10:00

10:00-11:30

11:30-12:00

12:00-13:30

13:30-14:00

14:00-15:30

15:30-16:00

16:00

Patronat medialny

Współpraca


