
Nie masz pomysłu jak w praktyce 
można zastosować się do nowych 
wymogów artykułu 44?  

Czy chcesz dowiedzieć się jak do podziału 
sprawozdań finansowych podchodzą 
firmy w innych krajach UE?  

Chcesz skonfrontować swoje 
pomysły na zastosowanie się do 
artykułu 44 i dowiedzieć się, jak do 
tematu podchodzą inni? 

Jak podejść do spełnienia nowych 
wymogów artykułu 44 Prawa 
energetycznego?  
Propozycje rozwiązań na bazie praktyki z innych krajów 
Unii Europejskiej oraz proponowanej nowelizacji art 44. 

www.pwcacademy.pl 

Nowelizacja Prawa energetycznego z września 2013 r. spowodowała duże zamieszanie wśród przedsiębiorstw 
energetycznych. W artykule 44 doprecyzowano, że sprawozdanie finansowe powinno zawierać podzielony bilans oraz 
rachunek zysków i strat oddzielnie dla poszczególnych rodzajów działalności, które zostały wymienione. Jednocześnie 
nie zostały wydane żadne wytyczne, jak w praktyce zastosować artykuł 44. Proponowany kształt nowelizacji art. 44 
rozwiewa niektóre wątpliwości. 

Warsztat jest kierowany do osób odpowiedzialnych za prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie sprawozdań 
finansowych, w tym : 

• członków Zarządu odpowiedzialnych za funkcje finansowe 

• głównych księgowych, kontrolerów finansowych, specjalistów ds. raportowania 

• osób odpowiedzialnych za przygotowanie wniosków taryfowych. 

Warsztaty oparte są na praktyce z wybranych krajów Unii Europejskiej oraz interpretacji niektórych zapisów Prawa 
energetycznego oraz ustawy o rachunkowości. W czasie jednodniowej sesji eksperci PwC wskażą Państwu możliwe 
rozwiązania wątpliwości, które budzi artykuł 44. Zaznaczamy, że przy obecnym stanie prawnym rozwiązania te mogą się 
zmieniać, co także będzie wskazane na warsztatach.  

 

Akademia PwC 

Brak spełnienia wymogów artykułu 44 Prawa 
energetycznego może wpłynąć na proces 
zatwierdzania wniosku taryfowego złożonego do URE. 

Brak szczegółowych wytycznych jak stosować 
regulacje dotyczące rozdziału rachunkowości w Polsce 
budzi wiele kontrowersji . 

Omówienie ostatniego projektu  

zmian do art. 44! 



Zamiast zastanawiać się jak 
zinterpretować nowe wymogi 
wykorzystaj doświadczenia 
innych! 

Korzyści: 

Wskazanie praktyki 
możliwej do 
zastosowania 

Możliwość wymiany 
doświadczeń  
z prowadzącymi  
i uczestnikami 

Przewidziany czas na 
indywidualne 
konsultacje 
z ekspertami PwC 

1 2 3 Więcej informacji oraz rejestracja:  
 

Dorota Lach-Wawryszuk 

Koordynator projektu, Akademia PwC 
+48 22 746 43 40 
+48 519 50 43 40 
dorota.lach@pl.pwc.com 

2 grudnia 2014 r.  
Katowice 

11 grudnia 2014 r.  
Warszawa 

16 grudnia 2014 r.  
Poznań 

 

Czas trwania:  
9:00-16.30 

 
Grupy do 20 osób! 

 
Koszt warsztatu: 

1250PLN +23% VAT 

 

Interaktywne zajęcia ukierunkowane są na praktyczne rozwiązania 
i obejmują obszary takie jak: zdefiniowanie działalności, na które 
podzielić bilans i rachunek zysków i strat, forma sprawozdania, 
zasady podziału, ujawnienia w sprawozdaniu finansowym i inne. 
Szczególną uwagę poświecimy na zasady podziału pozycji 
bilansowych. 

 

Program: 

1. Nowe wymogi Prawa energetycznego w kontekście regulacji 
dyrektyw Unii Europejskiej.  

2. Kogo dotyczy nowa regulacja? 

3. Forma sprawozdań finansowych zgodnych z artykułem 44. 

4. Na jakie działalności dokonać podziału bilansu i rachunku zysków 
i strat? 

5. Jak dokonać podziału? Omówienie metod i technik podziału. 
Podejście do pozycji szczególnych. 

6. Proponowany zakres ujawnień w sprawozdaniach finansowych 
oraz publikacja sprawozdań.  

7. Omówienie ostatniego projektu zmian do art 44. 

 

Prelegenci: 

Piotr Bejger                                                                    

Starszy Menedżer w Dziale audytu i doradztwa 
księgowego PwC, Trener Akademii PwC 
 
Biegły rewident z ponad 11 letnim doświadczeniem 
w raportowaniu finansowym. Kluczowy biegły 
rewident dla szeregu przedsiębiorstw 
energetycznych zajmujących się wytwarzaniem, 
dystrybucją oraz obrotem energią cieplną, energią 
elektryczną oraz gazem. 

Wykładowca szkoleń dla klientów, pracowników 
PwC oraz biegłych rewidentów w dziedzinie zasad 
rachunkowości i przygotowania sprawozdań 
finansowych. 

Autor licznych artykułów i publikacji. 

Bartosz Majda 

Menedżer w Dziale audytu i doradztwa  
księgowego PwC, Trener Akademii PwC 
 
Biegły rewident z ponad 7 letnim doświadczeniem 
w przeprowadzaniu audytów finansowych dla firm 
polskich i zagranicznych, głównie z krajów 
niemieckojęzycznych. Specjalizuje się w realizacji 
projektów dla firm z sektora energetycznego, 
zajmujących się wytwarzaniem, dystrybucją oraz 
obrotem energią cieplną i elektryczną. 

Oprócz rewizji finansowej zajmuje się doradztwem 
i szkoleniem w zakresie MSSF i metodologii badań, 
w tym szkoleń dla zespołów audytowych PwC 
i innych biegłych rewidentów. 

Atrakcyjne rabaty! 

-10% przy zapisie 2 lub więcej osób 

-10% przy zapisie na min. 2 tygodnie  

przed planowaną datą szkolenia 

-10% dla członków IGCP 

Rabaty łączą się! 


