
 
 

  

  



 

 

Piąta doroczna konferencja w Polsce  

 

MSSF: W kierunku większej 

przejrzystości sprawozdawczości 

finansowej  
 

4 grudnia 2015 roku, hotel Radisson Blu Centrum, ul. Grzybowska 24, Warszawa  

 

Jednym ze skutków światowego kryzysu finansowego było uznanie konieczności zharmonizowania  

i udoskonalenia sprawozdawczości finansowej spółek giełdowych i zastosowania standardów 

rachunkowości w celu osiągnięcia wysokiej jakości sprawozdań finansowych. Międzynarodowe 

Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) stanowią jednolity zestaw standardów 

rachunkowości, opracowanych i aktualizowanych przez Radę Międzynarodowych Standardów 

Rachunkowości (IASB) z myślą o ich spójnym zastosowaniu na całym świecie, tak aby inwestorzy  

i inni  użytkownicy sprawozdań finansowych mogli porównywać wyniki finansowe spółek giełdowych 

w oparciu o jedną wspólną podstawę.  

W Unii Europejskiej skonsolidowane sprawozdania finansowe spółek giełdowych krajów UE są 

sporządzane zgodnie z MSSF od 2005 roku, przyczyniając się do zwiększenia efektywności 

funkcjonowania rynków kapitałowych i rynku wewnętrznego w UE.  Państwa członkowskie mogą 

rozszerzyć zakres stosowania MSSF na jednostkowe roczne sprawozdania finansowe oraz spółki 

nienotowane na rynku regulowanym. Wszyscy emitenci (w tym emitenci spoza UE), których papiery 

wartościowe są dopuszczane do obrotu na rynku regulowanym znajdującym się lub prowadzącym 

działalność w UE, muszą stosować MSSF. Dzięki sprawozdawczości finansowej opartej na MSSF 

uzyskano większą przejrzystość sprawozdań finansowych poprzez lepszą jakość rachunkowości  

i ujawnień, a także nakierowanie sprawozdawczości na rzeczywiście przydatne pozycje. W efekcie 

oczekiwania rynkowe, w tym prognozy gospodarcze, zyskują na precyzji. Poprawiła się również 

porównywalność sprawozdań finansowych w obrębie poszczególnych branż i krajów oraz pomiędzy 

nimi, choć pewne różnice nadal są widoczne. 

Centrum Banku Światowego ds. Reformy Sprawozdawczości Finansowej (CFRR) zaprasza na piątą 

konferencję dla sporządzających sprawozdania finansowe zgodnie z MSSF z wiodących polskich 

spółek, która odbędzie się 4 grudnia 2015 roku w hotelu Radisson Blu Centrum. Celem konferencji 

jest promowanie wysokiej jakości sprawozdawczości finansowej w sektorze prywatnym. Podczas 

spotkania uczestnicy będą mogli się zapoznać z najnowszymi zmianami w MSSF i ramach 

sprawozdawczości finansowej z perspektywy sporządzających sprawozdania finansowe, spółki oraz 

samych inwestorów. Przedstawiciele spółek i inwestorów opowiedzą o swoich doświadczeniach ze 

stosowaniem MSSF w Polsce. Organizatorzy konferencji pragną także przyczynić się do poprawy 

zrozumienia dla właściwych i rygorystycznych działań na rzecz egzekwowania obowiązujących 

standardów, promowania spójności po stronie nadzoru, oraz jednolitego stosowania MSSF w UE.  



 

 

Program konferencji 

 

08:30 Rejestracja uczestników i kawa  

  

09:00 Powitanie  

Prelegenci Joanna Dadacz 
Przewodnicząca polskiego Komitetu Standardów Rachunkowości, dyrektor Departamentu 
Rachunkowości w Ministerstwie Finansów 

Marina Wes 
Przedstawiciel Banku Światowego (BŚ) na Polskę i kraje bałtyckie  

dr Teresa Cebrowska 
Członek polskiego Komitetu Standardów Rachunkowości (KSR), wiceprezes Zarządu 
Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (SKwP); Uniwersytet Ekonomiczny we 
Wrocławiu  

Roland Python 
Dyrektor Biura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy 

 

09:30 Sesja 1: Zmiany wprowadzone w MSSF w ostatnim okresie i te 

spodziewane w najbliższej  przyszłości: co to oznacza dla Polski?  

Prelegent Philippe Danjou 
Członek Rady, Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB) 

Paneliści Saskia Slomp 
Dyrektor ds. zarządzania i administracji, Europejska Grupa Doradcza ds. Sprawozdawczości 
Finansowej (EFRAG)  

Tomasz Konieczny 
Członek polskiego Komitetu Standardów Rachunkowości (KSR); partner w 
PricewaterhouseCoopers  

Moderator Piotr Pyziak 
Centrum Banku Światowego ds. Reformy Sprawozdawczości Finansowej (CFRR)  

Opis Podczas sesji uczestnicy będą mogli się zapoznać z nowymi i zaktualizowanymi 

MSSF oraz z wiodącymi projektami IASB, a także przeanalizować wpływ tych zmian 

na polskie sprawozdania finansowe. Dyskusja będzie się toczyć wokół bieżących 

zagrożeń dla integralności, przejrzystości, efektywności i stabilności systemu 

finansowego Unii Europejskiej.  

 

11:00 Przerwa kawowa  

 
 

 



 

 

11:30 Sesja 2: Wyzwania na etapie wdrożenia – praktyczne doświadczenia  

i wyzwania dla sporządzających sprawozdania finansowe  

Prelegenci Anna Gol 
Główna księgowa, Grupa Azoty Puławy S.A (spółka giełdowa notowana na GPW) 

Anna Żurek 
Biegły rewident i dyrektor w firmie audytorskiej „Doradca”, wiceprezes Zarządu Oddziału 
Okręgowego SKwP w Lublinie 

dr Krzysztof Styczyński 
Dyrektor ds. kontroli wewnętrznej i standardów rachunkowości, Orange Polska S.A. (spółka 
giełdowa notowana na GPW) 

Sebastian Harushimana 
Dyrektor w PricewaterhouseCoopers 

Beata Binek 
Prezes Zarządu Polskiego Instytutu Dyrektorów, Polski Instytut Dyrektorów (PID) 

Moderator Henri Fortin 
Szef Centrum Banku Światowego ds. Reformy Sprawozdawczości Finansowej (CFRR), 
globalny dyrektor ds. ładu korporacyjnego i sprawozdawczości finansowej, Bank Światowy   

Opis Sesja poświęcona problemom związanym z wdrożeniem MSSF w praktyce, oparta 

na przykładach kilku wybranych, działających w Polsce firm. W tym kontekście 

omówione zostaną kwestie dotyczące MSSF 15: ujmowanie przychodów, inne 

całkowite dochody (ICD) – odróżnienie od rachunku wyników i zestawienia zmian 

w kapitale własnym, oraz zagadnienia rachunkowe związane z przemysłem 

chemicznym.   

 

13:10 Obiad  

  

14:10 Sesja 3: Prezentacja najnowszej edycji raportu BŚ nt. przestrzegania norm 

i kodeksów w zakresie rachunkowości i rewizji finansowej w Polsce 

(A&AROSC)  

Prelegent Andrei Busuioc 
Starszy specjalista ds. zarządzania finansowego, Centrum Banku Światowego ds. Reformy 
Sprawozdawczości Finansowej (CFRR) 

Opis Raport BŚ nt. przestrzegania norm i kodeksów w zakresie rachunkowości i rewizji 

finansowej w Polsce zawiera analizę krajowych standardów rachunkowości  

i rewizji finansowej, ocenia mocne i słabe strony ram instytucjonalnych, wspiera 

opracowanie i wdrożenie zmian na rzecz sprawozdawczości finansowej wysokiej 

jakości. Podczas sesji uczestnicy będą mieli okazję poznać ustalenia z najnowszej 

edycji raportu poświęconego Polsce.  

  

 



 

 

 

14:25 Sesja 4: Wdrażanie MSSF; najważniejsze problemy w zakresie stosowania 

 i egzekwowania standardów w Polsce i w Europie  

Prelegenci Tomas Borovsky 
Dyrektor ds. sprawozdawczości w sektorze prywatnym, Pion Inwestycji  
i Sprawozdawczości, Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) 

Ilona Pieczyńska-Czerny  
Dyrektor Departamentu Ofert Publicznych i Informacji Finansowej Urzędu Komisji Nadzoru 
Finansowego,  Komisja Nadzoru Finansowego (KNF)  

Prof. dr hab. Radosław Ignatowski  
Członek polskiego Komitetu Standardów Rachunkowości (KSR); kierownik Zakładu 
Rachunkowości Międzynarodowej oraz Ośrodka Międzynarodowych Studiów 
Rachunkowości, Uniwersytet Łódzki 

Prof. dr hab. Aldona Kamela-Sowińska  
Kierownik Katedry Rachunkowości na Uniwersytecie Poznańskim, członek Zarządu 
Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (SKwP), przewodnicząca Komisji 
Współpracy z Zagranicą w SKwP 

Moderator Agnieszka Stachniak 
Członek polskiego Komitetu Standardów Rachunkowości (KSR); zastępca dyrektora 
Departamentu Rachunkowości w Ministerstwie Finansów 

Opis Podczas sesji zostaną omówione bieżące zagadnienia dotyczące stosowania  

i egzekwowania standardów w Polsce i w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem 

mechanizmów na rzecz promowania roli IASB i ESMA w upowszechnianiu 

konsekwencji i spójności działań w całej UE. Przedstawione zostaną wyniki 

ostatnich badań dotyczących wdrożenia MSSF w Polsce oraz skutków, jakie na 

jakość informacji wywarło wdrożenie międzynarodowych standardów będących 

uniwersalnym językiem sprawozdawczości finansowej.  

Dyskusja panelowa, pytania od publiczności. 

 

16:10 Podsumowanie  

Prelegent Andrei Busuioc 
Starszy specjalista ds. zarządzania finansowego, Centrum Banku Światowego ds. Reformy 
Sprawozdawczości Finansowej (CFRR)  

 

16:25 Zakończenie 

 


