
 

 

Spotkanie dla przedsiębiorców rodzinnych i mentorów EWE 
 
AGENDA 
 
Data: 26 maja 2022 
Czas spotkania: 10:30 – 15:00 
Miejsce spotkania – Hotel Vivaldi, ul. Winogrady 9 Poznań 
 
Przebieg spotkania  
  
10:30 – 10:40 

Przywitanie- Fundacja Firmy Rodzinne (Katarzyna Gierczak Grupińska i Eleni 
Tzoka Stecka) 

10:40-11:25 

Zatrudnienie obywateli Ukrainy- wszystko co musi wiedzieć przedsiębiorca 
(Marzena Rosler- Borakiewicz) 

11:25 – 12:45 

Jak skutecznie zarządzać  ryzykiem prawno-podatkowym w firmie (doradca 

podatkowy Mateusz Kamiński) 

12:45 – 13:30 

Przerwa obiadowa 

13:30 – 15:00 

Ograniczenie aktualnych ryzyk dla właścicieli i współwłaścicieli firm 

(Przemysław Szmidt i Piotr Karlik)  

15:00 - coś miłego na pożegnanie od FFR 

 
Zobacz czego dowiesz się w ramach poszczególnych tematów spotkania: 

Zatrudnienie obywateli Ukrainy - wszystko co musi wiedzieć przedsiębiorca (Marzena 
Rosler- Borakiewicz): 

1. Jak zatrudnić uchodźcę z Ukrainy – podstawa zatrudnienia 
2. Zawieranie z obywatelami Ukrainy umów cywilnych 
3. Czy możliwe jest zatrudnienie obywateli Ukrainy na podstawie pracy zdalnej? 
4. Jakie dokumenty związane z zatrudnieniem obywatela Ukrainy należy 

przetłumaczyć? 



 

 

5. Inne aspekty prawne z zakresu prawa pracy związane z zatrudnieniem 
obywateli Ukrainy.  

Jak skutecznie zarządzać ryzykiem prawno-podatkowym w firmie (doradca 
podatkowy Mateusz Kamiński) 

1. Jakie ograniczenia i zagrożenia niesie ze sobą prowadzenie firmy w 
konkretnej formie prawnej? 

2. Co można zyskać zmieniając formę prowadzenia swojego biznesu? 
3. Jakie są możliwości w zakresie przekształcenia firmy już istniejącej w 

optymalną strukturę? 
4. Jakie rozwiązania prawne i podatkowe są najczęściej wybierane przez 

przedsiębiorców i dlaczego (korzyści) - na podstawie konkretnych 
przykładów 

5. Jak dobrze określić rolę księgowości w firmie? 
6. Czym kierować się przy wyborze formy prawnej firmy? 
7. Jak zbudować właściwe ramy prawne i podatkowe dla swojej firmy? 

Ograniczenie aktualnych ryzyk dla właścicieli i współwłaścicieli firm (Przemysław 
Szmidt i Piotr Karlik): 

1. Jak zminimalizować ryzyka związane z wykonywaniem obowiązków i 
podejmowaniem decyzji? 

2. Kto, kiedy i za co może ponieść odpowiedzialność w ramach spółek 
osobowych i kapitałowych? 

3. Wobec kogo i na jakich zasadach odpowiadają członkowie organów 
spółek i wspólnicy? 

4. Obszary największego ryzyka i zagrożeń. Dowiedz się jak je ograniczyć 
5. Najczęściej popełniane błędy właścicieli firm i członków zarządu, które 

mogą skutkować poważnymi konsekwencjami 
6. Eliminacja błędów, które mogą skutkować odpowiedzialnością cywilną, 

karną i podatkową 
7. Jak się przygotować na ekstremalne sytuacje? 

 
  
Przedstawiamy krótko naszych prowadzących z Kancelarii Filipiak Babicz Legal: 
 
r. pr. Marzena Rosler-Borakiewicz - specjalizuje się w postępowaniach sądowych 
przed sądami pracy w sporach wynikających ze stosunku pracy m.in. w sprawach 
dotyczących odwołania od wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę, roszczeń o 
zapłatę odszkodowań, wynagrodzeń za pracę, wynagrodzeń i dodatków za pracę w 
godzinach nadgodzinach. 



 

 

 
dr adw. Piotr Karlik - adwokat, doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze 
Postępowania Karnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalista z 
zakresu szeroko rozumianego prawa karnego, tj. postępowania karnego, skarbowego, 
gospodarczego oraz wykroczeniowego. 
 
adw. Przemysław Szmidt - adwokat. Studiował prawo na Uniwersytecie Adama 
Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytecie Nancy 2 we Francji. Zainteresowania 
Przemysława Szmidta obejmują: prawo procesowe cywilne, prawo cywilne i 
gospodarcze. 
Jest autorem wielu publikacji związanych z postępowaniem cywilnym, w tym 
europejskim postępowaniem cywilnym.  
W Kancelarii zajmuje się prowadzeniem sporów sądowych cywilnych, w tym 
gospodarczych. 
 
Mateusz Kamiński - doradca podatkowy. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących 
opodatkowania przedsiębiorstw, w tym podatku dochodowym od osób prawnych oraz 
rozwiązaniach transakcyjnych i reorganizacyjnych, zarówno na potrzeby M&A, jak 
również kompleksowym tworzeniem takich konstrukcji prawnych firm, które zapewniają 
im optymalne podatkowo i gospodarczo podstawy funkcjonowania. 
 
Świadczył usługi doradztwa podatkowego dla kilkuset różnych podmiotów na polskim 
rynku, w szczególności z branży deweloperskiej, nieruchomości, logistycznej, finansowej 
i FMCG. 
 
 


