
RZECZYWISTOŚĆ PO “SPLIT PAYMENT”
- CZY MOJA FIRMA JEST GOTOWA?

22 MAJA 2018 R., RONDO 1 (RONDO ONZ 1, 00-124 WARSZAWA), 9:30 - 13:00



Jeżeli chcieliby Państwo: 

• uporządkować wiedzę w zakresie mechanizmu podzielonej płatności,
• poznać wyzwania stojące przed firmami które stosować będą ten mechanizm,
• zidentyfikować z nami ryzyka na które narażona jest Państwa firma w kontekście split payment,
• przeanalizować jak split payment wpłynie na kwestię finansowania firmy – strukturę faktoringu,
• przyjrzeć się z nami mapie aktualnych ryzyk w obszarze finansów i poszukać metod ich ograniczenia

 
serdecznie zapraszamy na warsztaty organizowane przez Marsh wraz z HSBC Bank Polska oraz EY Polska. 
Wspólnie z naszymi Partnerami podzielimy się doświadczeniem oraz wiedzą w przedmiotowych obszarach.

RZECZYWISTOŚĆ PO “SPLIT PAYMENT” - CZY MOJA FIRMA JEST GOTOWA?

Rondo 1, Centrum Konferencyjne EY, piętro 14
Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa 09:30 - 10:00 Rejestracja/ Powitanie gości

10:00 - 10:45  Nowa metodyka rozliczenia VAT
  Tomasz Wagner - Starszy Menedżer w Zespole Podatków Pośrednich EY, doradca podatkowy

• Split Payment - prezentacja założeń
• Fakultatywność czy obowiązek zastosowania split payment
• Komunikat przelewu i rachunek VAT
• Sposoby wykorzystania środków zgromadzonych na rachunku VAT
• Zachęty do stosowania split payment
• Ryzyko związane z zastosowaniem Split Payment

10:45- 11:30 Split Payment od kuchni, czyli co zaserwują nam banki? 
  Rafał Dziura - Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy
  Igor Wezdecki - Dyrektor Departamentu Zarządzania Środkami Finansowymi
  Sebastian Grabek - Dyrektor Centrum Finansowania Handlu i Faktoringu 
  

• Wpływ regulacji na podejście sektora bankowego
• Split Payment od strony operacyjnej
• Finansowanie firm po wdrożeniu Split Payment
• Faktoring - możliwe scenariusze

11:30 - 12:00 Przerwa kawowa

12:00 - 12:30  Nowe ryzyko w działalności firmy?
  Marcin Olczak - Dyrektor Departamentu Ryzyk Kredytowych i Politycznych
  Mateusz Morze - Kierownik Warszawskiego Zespołu, Departament Ryzyk Kredytowych
  i Politycznych

• Główne wyzwania stojące przed firmami w 2018 r.
• Kruchość rynku ubezpieczeń należności handlowych w Polsce - konsekwencje
• Zmiany w ocenie ryzyka - perspektywa TU

12:00 - 12:40 Podsumowanie

12:40   Networking / Lunch

SPLIT PAYMENT - AGENDA SPOTKANIA



PRELEGENCI 

Firma EY POLSKA (dawniej Ernst & Young) jest globalnym liderem w zakresie usług 
podatkowych, audytorskich, transakcyjnych, konsultingowych i prawnych. Doradztwo 
w podatku VAT, CIT, PIT, ZUS i w obszarze HR, wsparcie w zakresie cła i akcyzy oraz 
podatków międzynarodowych, ulgi i dotacje, pozyskiwanie oszczędności, a także 
reprezentowanie klientów w postępowaniach podatkowych i sądowych - to tylko
niektóre usługi naszego zespołu.  

Dział Doradztwa Podatkowego EY był kilkakrotnie uznawany za najlepszą, 
najskuteczniejszą i największą firmę doradztwa podatkowego w Polsce w rankingach 
„Dziennika Gazety Prawnej” oraz „Rzeczpospolitej”. W roku 2018 firma EY zdobyła 
tytuł najlepszej firmy doradztwa podatkowego „Dziennika Gazety Prawnej” w dwóch 
kategoriach: sporach i projektach podatkowych.

ORGANIZATORZY:

Marsh, w Polsce od 1992 r., należy do Grupy Marsh & McLennan Companies - świato-
wego lidera oferującego specjalistyczne usługi oraz doradztwo w zakresie zarządzania 
ryzykiem. W Polsce Grupa zatrudnia ponad 1000  pracowników, rocznie plasuje ponad 
920 000 000 zł składki ubezpieczeniowej brutto (dane za 2017 r.)

Zespół Ryzyk Kredytowych i Politycznych Marsh jest największym i najdłużej działają-
cym brokerem  specjalistą w zakresie ubezpieczeń należności w Polsce.

Marsh zdobył tytuł najlepszego Brokera na świecie w zakresie ubezpieczeń 
należności handlowych w najnowszym rankingu Excellence in Trade Awards 2017 
magazynu „Trade & Forfaiting Review” (TFR).

HSBC Bank Polska S.A. jest spółką zarejestrowaną w Polsce, należącą do Grupy HSBC. 
Grupa HSBC jest największą instytucją finansową w Europie, działającą na rynkach 
będących głównymi partnerami handlowymi Polski (m.in. Niemcy, Francja, Wielka 
Brytania, Włochy, Czechy), należy też do grona największych instytucji finansowych 
na świecie. HSBC Bank Polska S.A. koncentruje się na świadczeniu usług bankowych 
klientom korporacyjnym i instytucjonalnym oraz operacjach skarbowych. Działając 
za pośrednictwem centrali zlokalizowanej w Warszawie, regionalnych centrów 
bankowości korporacyjnej w Katowicach, Poznaniu i Gdańsku, oraz centrum usług 
biznesowych w Krakowie, HSBC Bank Polska S.A. wspiera polskie przedsiębiorstwa 
w ekspansji międzynarodowej oraz zagranicznych inwestorów w prowadzeniu 
działalności w Polsce.

Marcin Olczak - Dyrektor Departamentu Ryzyk Kredytowych i Politycznych, Marsh  Polska

Od 18 lat zajmuje się obsługą i negocjacjami polis lokalnych i międzynarodowych. Ekspert  w tworzeniu 
i analizie zapisów polisowych. Autor / współautor wielu publikacji  o tematyce związanej z ubezpieczeniem 
kredytu kupieckiego. 

Rafał Dziura - Członek Zarządu i Dyrektor Finansowy, HSBC Bank Polska 

Posiada ponad 15-letnie doświadczenie zawodowe w sektorze finansowym. Odpowiada za zarządzanie 
finansami HSBC Bank Polska S.A. Odkąd w maju 2005 roku dołączył do grona pracowników HSBC, 
zajmował różne stanowiska w obszarze finansów. Przed powołaniem na stanowisko dyrektora finansowego, 
odpowiadał za zintegrowane zarządzanie ryzykiem i kapitałem banku. 

Igor Wezdecki - Dyrektor Departamentu Zarządzania Środkami Finansowymi, HSBC Bank Polska 

Posiada 18 lat doświadczenia zawodowego, z czego 13 to doświadczenie w bankowości a 5 prowadzenie 
własnej firmy. Igor dołączył do HSBC w 2008 roku i zajmował różne stanowiska w obszarze wdrażania 
projektów strategicznych, pionie bankowości detalicznej, IT oraz pracy przy optymalizacji procesów 
bankowych. W 2014 rozpoczął pracę w pionie bankowości klientów korporacyjnych, gdzie w 2016 roku 
objął stanowisko Dyrektora Departamentu Zarządzania Środkami Finansowymi.

Sebastian Grabek - Dyrektor Centrum Finansowania Handlu i Faktoringu HSBC Bank Polska

Od 2007 roku odpowiada za rozwój biznesu faktoringowego banku w Polsce. Z bankowością związany jest 
od prawie 16 lat, w trakcie których współpracował głównie z dużymi przedsiębiorstwami i międzynaro-
dowymi klientami w obszarze faktoringu oraz finansowania handlu. Aktywnie wspiera rozwój branży 
poprzez publikację artykułów na temat rozwoju faktoringu w Polsce.

Mateusz Morze - Kierownik Warszawskiego Zespołu, Departament Ryzyk Kredytowych 
i Politycznych, Marsh Polska

Z branżą ubezpieczeniową związany od ponad 8 lat. Do Departamentu Ryzyk Kredytowych i Politycznych 
Marsh dołączył w 2011 roku, a w 2017 roku objął funkcję kierownika warszawskiego zespołu. Specjalizuje 
się w aranżowaniu programów ubezpieczeniowych oraz obsłudze kluczowych klientów Marsh w zakresie 
ubezpieczeń kredytu kupieckiego.

Tomasz Wagner - Starszy Menedżer w Zespole Podatków Pośrednich EY, doradca podatkowy

Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w doradztwie podatkowym na rzecz lokalnych 
i międzynarodowych podatników z różnych branż. Wykładowca na szeregu konferencji podatkowych,
 w tym wielokrotny uczestnik warsztatów dedykowanych mechanizmowi podzielonej płatności.  Autor 
setek publikacji i wypowiedzi prasowych oraz współautor komentarzy dotyczących podatków pośrednich. 



Udział w konferencji jest bezpłatny,  a liczba miejsc 
ograniczona - o  zapisach decyduje kolejność zgłoszeń.

RSVP:     

katarzyna.janicka@marsh.com                                                                                                                                   
do 16 maja 2018 r.
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