
Pracownicze programy akcyjne 
– szansa dla firm, szansa dla Polski

Konferencja PwC / 1 lutego 2017 r. 

Szczegółowy program konferencji:

CZĘŚĆ I

09:30 – 09:45 Otwarcie konferencji 
Tomasz Barańczyk, Partner zarządający
w dziale doradztwa prawno-podatkowego PwC
oraz Joanna Narkiewicz-Tarłowska Dyrektor 
w dziale prawno-podatkowym PwC

09:45 – 10:15 „Społeczna i gospodarcza rola pracowniczych 
programów akcyjnych”
wystąpienie Pana Ministra Mariusza Haładyja,
Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju 

10:15 – 11:15 Przedstawienie wyników analiz ekspertów PwC

Eksperci PwC (m.in. prof. Witold Orłowski) 
zaprezentują uczestnikom konferencji m.in.: 

• Jakie korzyści wynikają z wdrożenia PPA 
dla Polski, przedsiębiorców i pracowników? 

• Które państwa na świecie mają najlepsze 
praktyki w tym zakresie? 

• Jakie bariery i wyzwania stoją jeszcze 
przed Polską? 

11:15 – 11:30 Przerwa kawowa

11:30 – 12:30 Panel dyskusyjny z udziałem klientów 
oraz ekspertów 

Podczas panelu zaproszeni goście (w tym przedstawiciele 
spółek akcyjnych) podzielą sią z uczestnikami konferencji swoimi
doświadczeniami w zakresie funkcjonowania pracowniczych 
programów akcyjnych w Polsce. Panel będzie też próbą odpowiedzi
na pytania, czy akcjonariat pracowniczy ma szansę stać się 
popularny w Polsce oraz jakie warunki muszą być spełnione 
by mógł się rozwijać.

12:30 – 13:30 Lunch

CZĘŚĆ II

13:30 – 15:30 Jak skutecznie wdrożyć program akcyjny 
w spółce?

W drugiej części konferencji eksperci PwC podzielą się 
z uczestnikami wiedzą oraz doświadczeniami w zakresie
skutecznego i efektywnego wdrażania pracowniczych 
programów akcyjnych. W szczególności przedstawią: 

• etapy wprowadzania i funkcjonowania programów w spółkach,
• najważniejsze zagadnienia prawno-podatkowe, księgowe,

HR-owe związane z wdrożeniem tego typu programów. 

Uczestnicy konferencji będą też mieli możliwość porozmawiania 
z ekspertami PwC w ramach indywidualnych rozmów na ww. temat. 

15:30 – 16:00 Dyskusja na zakończenie konferencji 
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