
 

 

Zaproszenie na szkolenie podatkowe 
 

Zapraszamy Państwa na spotkanie poświęcone nowemu sposobowi dokumentacji podatkowo-księgowej  
w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego, który stanowił będzie nową - rewolucyjną metodę prowadzenia 
kontroli podatkowych oraz najnowszemu orzecznictwu i praktykom w rozliczeniach podatkowych w SSE. 
Chcemy również przekazać Państwu wiedzę na temat form wspierania działalności innowacyjnej i B+R oraz 
funduszy, z jakich przedsiębiorstwa mogą obecnie skorzystać w tym zakresie. 
 
 
Termin:  7 czerwca 2016 r. (wtorek), godz. 9:30- 14.00 

Miejsce:  Urząd Miejski w Koszalinie, ul. Rynek Staromiejski 6-7, Koszalin, sala 300 (III piętro) 

Organizatorzy: Urząd Miejski w Koszalinie 
Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., zarządzający Słupską Specjalną Strefą 
Ekonomiczną i Słupskim Inkubatorem Technologicznym 
PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. (PwC) 

 
Prelegenci: Katarzyna Czerkies-Laskowska - Wicedyrektor w Zespole podatków bezpośrednich PwC 
  Rafał Stokrocki - Wicedyrektor w Zespole podatków pośrednich PwC 

Mikołaj Wietrzny - Starszy Konsultant w Zespole Innowacji i Pomocy Publicznej PwC 
Małgorzata Kierzek - Starszy Konsultant w Zespole Innowacji i Pomocy Publicznej PwC 

 
Agenda 

 
9:30-9:35 Powitanie  

9:35-9:50 Prezentacja potencjału specjalistycznych pracowni: Automatyki, Robotyki  
i Systemów Wizyjnych oraz Odnawialnych Źródeł Energii, funkcjonujących  
w Słupskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej  

9:50-11:00 Jednolity Plik Kontrolny – nowy sposób dokumentacji podatkowo-księgowej 

11:00-11:15 Przerwa kawowa 

11:15-12:45 Pomoc regionalna 2014-2020 - nowe oblicze pomocy publicznej w SSE 
(podsumowanie dotychczasowych doświadczeń) oraz najnowsze, najciekawsze 
wyroki i interpretacje dotyczące działalności przedsiębiorstw na terenie SSE 

12:45-13:05 Przerwa kawowa 

13:05-13:50 Najnowsze formy wspierania działalności innowacyjnej i B+R przedsiębiorstw  
w Polsce – fundusze strukturalne dla innowacyjnych firm oraz nowe zasady 
wspierania innowacyjności (ulga na Badania + Rozwój) 

13:50-14:00 Pytania i dyskusja 

14:00 Zakończenie 

 
 

Informacja o PwC 

PwC jest wiodącą globalną organizacją świadczącą profesjonalne usługi doradcze. Korzystając 
z wiedzy i kwalifikacji ponad 208 tysięcy pracowników w 157 krajach, dostarczamy naszym klientom 
najwyższą jakość w zakresie audytu, doradztwa biznesowego oraz doradztwa podatkowego i prawnego.  
W Polsce PwC zatrudnia zespół ponad 2000 specjalistów i kadry wspierającej w ośmiu miastach: w Gdańsku, 
Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie, Wrocławiu i Warszawie. Nasza oferta jest kierowana 
do firm działających we wszystkich sektorach gospodarki – zarówno do największych koncernów, jak 
i lokalnych przedsiębiorstw rodzinnych. 
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Prowadzący: 

 
 
Katarzyna Czerkies-Laskowska  
Wicedyrektor  
tel. +48 519 50 72 84 
katarzyna.czerkies-
laskowska@pl.pwc.com 

Katarzyna Czerkies-Laskowska jest Wicedyrektorem w dziale Doradztwa 
Podatkowego w gdańskim biurze PwC. Do PwC dołączyła  
w 2012 roku. Jest licencjonowanym doradcą podatkowym. Posiada ponad 
dziesięcioletnie doświadczenie w rozwiązywaniu kwestii podatkowych, 
zarówno dla klientów indywidualnych, jak i grup kapitałowych. 

Specjalizuje się w podatku dochodowym od osób prawnych. Jest kierownikiem 
zespołu CIT w biurze gdańskim. Katarzyna zajmuje się głównie kompleksowym 
doradztwem z zakresu CIT dla największych podmiotów gospodarczych 
działających w Polsce północnej.  
 

Katarzyna doradza klientom w kwestiach regulacyjnych i podatkowych 
związanych z pozyskiwanym preferencyjnym finansowaniem dla realizowanych 
projektów strefowych. Posiada bogate doświadczenie w projektach CIT takich 
jak przeglądy podatkowe, due-diligence, projekty z zakresu cen transferowych, 
reprezentowanie klienta w czasie kontroli podatkowych. 
 

 
 
Rafał Stokrocki 
Wicedyrektor  
tel. +48 519 50 67 11 
rafal.stokrocki@pl.pwc.com 

Rafał Stokrocki jest Wicedyrektorem w dziale Doradztwa Podatkowego  
w gdańskim biurze PwC. W firmie PwC pracuje od 2012 roku. Posiada duże 
ponad piętnastoletnie doświadczenie w rozwiązywaniu kwestii podatkowych, 
zarówno dla klientów indywidualnych, jak i grup kapitałowych. Jest 
licencjonowanym doradcą podatkowym. 

Specjalizuje się w podatku od towarów i usług. Prowadzi liczne szkolenia  
z zakresu tematyki VAT. Rafał zajmuje się głównie kompleksowym 
doradztwem z zakresu VAT dla największych podmiotów gospodarczych 
działających w Polsce północnej. Posiada bogate doświadczenie 
w projektach VAT takich jak przeglądy podatkowe, due diligence, 
elektroniczne przeglądy VAT, reprezentowanie klienta w czasie kontroli 
podatkowych. 

Występuje, jako pełnomocnik przed organami podatkowymi oraz sądami 
administracyjnymi. 

 
 
Mikołaj Wietrzny 
Starszy Konsultant 
tel. +48 61 851 1526 
mikolaj.wietrzny@pl.pwc.com 

 

 

Mikołaj Wietrzny jest Starszym Konsultantem w Zespole Innowacji  
i Pomocy Publicznej PwC. Do PwC dołączył w 2009 roku, po obronie pracy 
magisterskiej z zakresu prawa europejskiego na Wydziale Prawa  
i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mikołaj ukończył też studia 
magisterskiego w Instytucie Filologii Angielskiej UJ oraz podyplomowe 
Studium Prawa Konkurencji Polskiej Akademii Nauk. Tematyką pomocy 
publicznej i funduszy unijnych zajmuje się zawodowo od 2008 r. 

Jako specjalista z zakresu Pomocy Publicznej Mikołaj zaangażowany jest w 
projekty polegające na pozyskiwaniu oraz rozliczaniu różnorodnych zachęt 
inwestycyjnych dla przedsiębiorców, w tym m.in. funduszy europejskich, 
zwolnień podatkowych w specjalnych strefach ekonomicznych czy też grantów 
rządowych. Doradza klientom w kwestiach regulacyjnych i podatkowych 
związanych z pozyskiwanym preferencyjnym finansowaniem dla 
realizowanych projektów. W swojej karierze miał też okazję pomagać 
zagranicznym inwestorom w znalezieniu najkorzystniejszej pod względem 
dostępnych zachęt inwestycyjnych lokalizacji dla planowanych w Europie 
środkowej i wschodniej dużych projektów inwestycyjnych (tzw. site selection). 

Kolejnym istotnym obszarem działalności Mikołaja jest wspieranie klientów 
w finansowaniu działalności badawczo-rozwojowej oraz innowacyjnej. W tym 
zakresie przygotowywał liczne aplikację o dofinansowania z programów 
zarządzanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). W ramach 
współpracy z NCBiR Mikołaj był też współredaktorem raportu „Opłacalność 
inwestowania w badania i rozwój”. Jest też współautorem przygotowanych 
na zlecenie NCBiR Studiów Wykonalności dla sektora chemicznego oraz 
tekstylnego, które stały się podstawą uruchomienia sektorowych programów 
wsparcia B+R w tych branżach.  

mailto:katarzyna.czerkies-laskowska@pl.pwc.com
mailto:katarzyna.czerkies-laskowska@pl.pwc.com
mailto:rafal.stokrocki@pl.pwc.com
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Wśród wielu projektów, w których uczestniczył Mikołaj warto wyróżnić: 
• pozyskanie dofinansowania ze środków UE na rozbudowę terminalu 

przeładunkowego w Gdyni (wartość dotacji przekroczyła 80 mln PLN) –
przygotowanie kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej, w tym model 
finansowy i analizę kosztów i korzyści; 

• współpracę z PwC Luxemburg przy zleceniu dla KE mającym na celu ocenę 
(tzw. quick appraisal) zasadności przyznania ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego wsparcia dla szeregu dużych projektów 
inwestycyjnych realizowanych w Polsce; 

• przygotowanie strategii pozyskania preferencyjnego finansowania serii 
projektów B+R o łącznej wartości przekraczającej 400 mln USD 
zaplanowanych przez dużą międzynarodową grupę kapitałową  
w 6 krajach europejskich w okresie 6 lat. 

Mikołaj jest też autorem publikacji i komentarzy prasowych z zakresu pomocy 
publicznej, funduszy europejskich i specjalnych stref ekonomicznych, 
publikowanych m.in. w Rzeczpospolita, Monitor Podatkowy, Fundusze 
Europejskie, Taxonline.pl. Bierze także czynny udział w seminariach  
i konferencjach dotyczących funduszy UE i pomocy publicznej, w tym  
w szczególności zwolnień podatkowych wykorzystywanych przez firmy 
działające w SSE.   
 

 

 
 
Małgorzata Kierzek 
Starszy Konsultant 
tel. +48 (61) 851 1536 
malgorzata.kierzek@pl.pwc.com 

 

 
 

Małgorzata Kierzek jest Starszym Konsultantem w Zespole Innowacji  
i Pomocy Publicznej PwC. Ukończyła studia magisterskie na kierunku 
Europeistyka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu oraz studia podyplomowe Zarządzanie projektami na 
Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Do Zespołu PwC dołączyła w 2007 
r., tematyką pomocy publicznej i dofinansowaniem projektów z funduszy UE 
zajmuje się zawodowo od 2006 r. 

Małgorzata uczestniczy w projektach z zakresu pozyskiwania i rozliczania 
pomocy publicznej dla przedsiębiorców. Posiada praktyczne doświadczenie 
w zakresie doradzania przedsiębiorcom w ubieganiu się o środki pomocowe  
z różnych źródeł, w tym funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz 
zarządzaniu projektami współfinansowanymi z tych środków. Wspiera 
klientów w procesie pozyskiwania wsparcia finansowego na działalność 
innowacyjną, badawczo-rozwojową oraz inwestycyjną. Przygotowywała liczne 
wnioski o dofinansowanie projektów w ramach trzech perspektyw finansowych 
tj. na lata 2004-2006, 2007-2013 oraz 2014-2020. Wśród nich znalazły się 
m.in. projekty badawczo-rozwojowe z branży informatycznej, medycznej, czy 
też projekty środowiskowe oraz inwestycyjne obejmujące m.in. budowę 
zakładu produkcyjnego z branży chemicznej. 

Zaangażowana jest również w projekty dotyczące zwolnień podatkowych  
w specjalnych strefach ekonomicznych. Małgorzata doradza klientom  
w procesie obejmowania gruntów prywatnych statusem specjalnej strefy 
ekonomicznej, pozyskiwania zezwoleń na działalność w strefie oraz  
w aspektach podatkowych wynikających z prowadzenia działalności 
gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. 

Małgorzata jest autorką publikacji i komentarzy prasowych z zakresu pomocy 
publicznej, funduszy europejskich oraz specjalnych stref ekonomicznych. Jest 
również prelegentką i trenerem seminariów oraz szkoleń dotyczących 
zagadnień związanych z dotacjami i zwolnieniami podatkowymi na terenie 
specjalnych stref ekonomicznych. 

 


