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Strucka
EY

Peter 
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Sanders

Teresa 
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Robert 
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Tomasz 
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Kancelaria 
Kochański Zięba 
Rapala i Partnerzy

Anna Zięba
Kancelaria 
Kochański Zięba 
Rapala i Partnerzy

 � Jak wygląda aktualny stan 
prawny wdrożenia FATCA

 � Obowiązki polskich instytucji 
finansowych po 1 lipca 2014r

 � Umowa międzyrządowa IGA
 � Powołanie i funkcjonowanie 

FATCA Officer’a
 � Wyjaśnienia IRS w zakresie finalnych 

regulacji FATCA oraz IGA
 � „FATCA Europejska” – jak wpływa 

na sektor finansowy w Polsce
 � Największe i aktualne wyzwania 

polskich instytucji finansowych 
przy wdrażaniu FATCA

 � Weryfikacja istniejących klientów – 
przegląd rachunków starego portfela 
pod kątem wymogów FATCA/ IGA

 � Strategia identyfikacji nowych 
klientów na potrzeby FATCA

 � Omówienie formularzy W-8, W-9 IRS
 � Problematyczne aspekty 

obowiązku raportowania
 � Problematyczne aspekty witholdingu

Główne zagadnienia Prelegenci

Każdy uczestnik  
otrzyma certyfikat  

poświadczający udział  
w warsztatach.

Każdy uczestnik  
otrzyma certyfikat  

poświadczający udział  
w warsztatach.

patroni medialni współpraca organizator
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Program
Dzień II

Program - Dzien I

9:00 Rejestracja i poranna kawa
9:30 Jak wygląda aktualny stan 

prawny wdrożenia FATCA 
• umowa międzyrządowa IGA
• ochrona danych osobowych 
• obowiązki polskich instytucji finansowych 

po 1 lipca 2014r. ( jak pogodzić wejście 
w życie FATCA z brakiem rozwiązań 
legislacyjnych po polskiej stronie)

• wątpliwości i trudności rejestracji na portalu 
IRS – do kiedy jest ostateczny czas na 
rejestrację

Anna Zięba, doradca podatkowy i adwokat 
amerykański (Nowy Jork), Kancelaria Kochański 
Zięba Rapala i Partnerzy

Tomasz Zaleski, Partner, doradca podatkowy, 
Kancelaria Kochański Zięba Rapala i Partnerzy

11:00 Powołanie i funkcjonowanie 
FATCA Officer’a
• zakres obowiązków FATCA Officer’a
• jak kształtuje się odpowiedzialność FATCA 

Officer’a
• wdrożenie w strukturę – sugerowane 

rozwiązania
• czy warto i czy można wykorzystać 

outsourcing przy wdrażaniu FATCA
Małgorzata Strucka, menedżer w Dziale 
Zarządzania Ryzykiem Finansowym EY

12:25 Przerwa kawowa

12:45 Wyjaśnienia IRS w zakresie finalnych 
regulacji FATCA oraz IGA
• możliwość rejestracji Zagranicznej Instytucji 

Finansowej z kraju posiadającego Umowę 
Międzyrządową w imieniu jej zagranicznych 
oddziałów

• dodatkowe wyjaśnienia w zakresie statusu 
Ograniczonego Oddziału oraz Ograniczonej 
Instytucji Finansowej

• wprowadzenie nowego typu Zagranicznych 
Podmiotów Niefinansowych, które będą 
mogły się bezpośrednio rejestrować w IRS

• ograniczenie obowiązku przesyłania 
informacji do IRS w zakresie 
płatności dokonywanych na rzecz 
Nieuczestniczących Zagranicznych 
Instytucji Finansowych

*Czekamy na potwierdzenie Prelegenta
14:00 Lunch 
14:50 „FATCA Europejska” – jak wpływa 

na sektor finansowy w Polsce?
• jakie obowiązki wynikają ze zmian 

w dyrektywie
Rober Wielgórski, Doradca podatkowy, 
Senior Consultant w Zespole Usług Finansowych 
PwC

15:15 DYSKUSJA PANELOWA – Największe 
i aktualne wyzwania polskich instytucji 
finansowych przy wdrażaniu FATCA
• jakie działania powinny i mogą planować 

instytucje finansowe
• czy można zbierać dane klientów
• kiedy można spodziewać się regulacji 

krajowych i co będzie się zmieniać
• jak w praktyce wyglądają sankcje za 

niewdrożenie FATCA
Magdalena Mazurkiewicz, ekspert FATCA 
w dziale zarządzania ryzykiem, Deloitte Advisory

Anna Zięba, doradca podatkowy i adwokat 
amerykański (Nowy Jork), Kancelaria Kochański 
Zięba Rapala i Partnerzy

Teresa Olszówka, Radca Ministra, Wydział 
Sektora Bankowego, Departament Rozwoju 
Rynku Finansowego, Ministerstwo Finansów

*Oczekujemy na potwierdzenie 
pozostałych Panelistów 

16:30 Zakończenie I dnia warsztatów
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Program
Dzień II

Program - Dzien II

9:00 Rejestracja i poranna kawa
9:30 Weryfikacja istniejących klientów – 

przegląd rachunków starego portfela 
pod kątem wymogów FATCA/ IGA
• omówienie odrębnych zasad identyfikacji 

istniejących klientów
• jakie działanie jest wystarczające 
• omówienie pojawiających się trudności 
• na co zwrócić szczególną uwagę
Magdalena Mazurkiewicz, ekspert FATCA 
w dziale zarządzania ryzykiem, Deloitte Advisory

Maciej Mieczysław Małek, starszy 
konsultantem w Zespole Instytucji Finansowych 
Działu Doradztwa Podatkowego, Deloitte

10:40 Przerwa kawowa
11:00 Strategia identyfikacji nowych 

klientów na potrzeby FATCA
• omówienie odrębnych zasad identyfikacji 

nowych klientów
• mechanizmy pozyskiwania informacji
• o co trzeba zapytać klienta?
• jak przedstawić i wytłumaczyć klientom 

potrzebę składania oświadczeń
Magdalena Mazurkiewicz, ekspert FATCA 
w dziale zarządzania ryzykiem, Deloitte Advisory

Maciej Mieczysław Małek, starszy 
konsultantem w Zespole Instytucji Finansowych 
Działu Doradztwa Podatkowego, Deloitte

12:00 Omówienie formularzy 
W-8, W-9 IRS i innych
• przedstawienie formularzy
• jak powinny być wypełniane formularze 
• obowiązek uzyskania oświadczenia, że 

posiadacz rachunku nie jest obywatelem 
ani prezydentem amerykańskim

Marta Bieniada, radca prawny, starszy 
prawnik w Departamencie Bankowości 
i Finansów, Clifford Chance

13:00 Lunch
14:00 Problematyczne aspekty 

obowiązku raportowania 
• kiedy wymóg stanie się obowiązkiem
• standardy systemu raportowania – 

omówienie modeli wprowadzonych za 
granicą 

• jakie dane są wymagane do raportowania 
• różnice w raportach w zależności od 

rodzaju klienta
• IGA a raportowanie
*Czekamy na potwierdzenie Prelegenta

15:00 Problematyczne aspekty witholdingu
• skutki witholdingu
• zakres obowiązywania witholdingu
• okoliczności które mogą determinować 

amerykańskie źródło – analiza definicji 
płatności ze źródeł w USA.

Peter Święcicki, partner zarządzający, 
prowadzi praktykę bankowo-finansową, 
Kancelaria Squire Sanders Święcicki Krześniak

15:50 Zakończenie II dnia warsztatów. Rozdanie 
certyfikatów.
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Informacje 

Ogólne

 Już od 1 lipca 2014 wchodzi w  życie jeden 
z  obowiązków narzucanych sektorowi finansowemu 
przez amerykańską regulację FATCA. Wymogi 
amerykańskiej ustawy FATCA mają wpływ na 
większość instytucji finansowych na świecie, część 
Państw przeprowadziła już pracochłonny proces 
wdrażania FATCA lub jest w  trakcie wprowadzania 
zmian. Obligatoryjne zasady FATCA dotyczą także 
polskich instytucji finansowych, które muszą 
dostosować się i zrealizować amerykańskie żądania. 
Nowa regulacja powoduje przymus zmian zasad 
funkcjonowania na rynku finansowym i  stwarza 
wiele problemów zarówno i  interpretacyjnych jak 
i  technicznych związanych z  praktyczną zmianą 
procedur. Podczas dwudniowego warsztatu 
dowiedzą się Państwo o  sposobach radzenia sobie 
z  pojawiającymi się trudnościami, w  szczególności 
jak rozwiązywać problemy związane z  identyfikacją 
i  weryfikacją USA Person, jakie jest działanie 
wystarczające przy zbieraniu danych klientów czy 
jakie zagrożenia wiążą się z niezastosowaniem FATCA 
lub jej błędną interpretacją. Wydarzenie stwarza 
możliwość poznania interesujących rozwiązań i  jest 
szansą na zdobycie potrzebnej wiedzy dotyczącej 
realizacji ustawy FATCA. Ponadto kwestie związane 
z dostosowaniem i niezbędnymi zmianami w umowach 
z nowymi jak i aktualnymi klientami budzą wiele pytań, 
na które odpowiedzi uzyskają Państwo uczestnicząc 
w  omawianym spotkaniu. Omówimy także sytuację 
związaną z  podjętymi negocjacjami umowy 
międzyrządowej. Warsztat jest doskonałą okazją na 
debatę z  ekspertami, którzy omówią najważniejsze 
zmiany i  wyjaśnią co konkretnie trzeba będzie 
zrobić by sprawnie funkcjonować na zmieniającym 
się rynku Udział w  wydarzeniu pozwoli wzmocnić 
Państwa wiedzę praktyczną z  zakresu wdrożenia 
FATCA i będzie sposobnością poznania istniejących 
możliwości radzenia sobie z  nadchodzącym 
przymusem zmian organizacyjnych. Szczegółowe 
omówienie dobrych praktyk i najnowszych rozwiązań 
pozwalających na przygotowanie się do FATCA/IGA 
będzie doskonałą okazją by wzmocnić swoją wiedzę 
w  oparciu o  doświadczenie Prowadzących oraz 
pozostałych Uczestników

 MM • Conferences to wiodący i  niezależny or-
ganizator spotkań biznesowych w  Polsce. Spółka jest 
organizatorem konferencji, kongresów, sympozjów oraz 
warsztatów na najwyższym poziomie merytorycznym.
 Gwarantem jakości organizowanych wydarzeń 
jest zarówno współpraca z  czołowymi firmami rynku 
mediów, telekomunikacji oraz IT, jak i  zespół doświad-
czonych managerów oraz producentów, handlowców. 
Realizujemy projekty z  największymi firmami i  instytu-
cjami, takimi jak: UKE, KRRiT, PIIT, PIKE, MKiDN, KIGE iT, 
PAI Z, Telekomunikacja Polska, Orange, T-mobile, Pol- 
komtel, Play, Telewizja Polska, TVN, Polsat, Telekomuni-
kacja Kolejowa, Intel, Netia, Alcatel–Lucent, SES Astra, 
Huawei, Alvarion, TNS OBOP.

Warsztaty kierujemy do przedstawicieli instytucji finan-
sowych, w szczególności:
•  Departamentów prawnych
•  Derapratmentów compliance
•  Departamentów audytu wewnętrznego
•  Departamentów kontrolingu

 Oraz:
Kancelarii prawnych
Firm doradczych

Hotel Sheraton
ul. Bolesława Prusa 2, 00-493 Warszawa

Magdalena Skonieczna
Starszy Kierownik Projektu
T: +48 22 379 29 35
F: +48 22 379 29 01
e-mail: m.skonieczna@mmcpolska.pl

Dlaczego warto? Warsztaty kierujemy do:

Organizator

Miejsce warsztatów

Więcej informacji
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Prelegenci

Marta Bieniada
Clifford Chance

Marta Bieniada jest radcą prawnym. Posiada 
ponad 11-letnie doświadczenie w doradztwie 
w zakresie prawa bankowego i finansowego 
oraz prawa ubezpieczeniowego (w  tym 
ubezpieczenia kredytobiorców). Ostatnio 

doradzała jednemu z  wiodących polskich banków 
w  transakcji nabycia portfela kredytów hipotecznych, 
w  tym w  aspektach dotyczących praw konsumenta. Jej 
doświadczenie obejmuje przygotowywanie dokumentacji 
dotyczącej produktów bankowych, w  szczególności 
dla klientów indywidualnych, a  także sporządzanie 
wewnętrznej dokumentacji bankowej, w  tym procedur 
bankowych oraz doradztwo w sporach z konsumentami. 
Przez kilka miesięcy była oddelegowana do pracy 
w departamentach prawnych HSBC Bank Polska S.A. oraz 
Toyota Bank Polska S.A. gdzie doradzała w  kwestiach 
regulacyjnych oraz kwestiach związanych z bankowością 
detaliczną. ■

Maciej Mieczysław Małek
Starszy konsultant w Zespole 
Instytucji Finansowych Działu 
Doradztwa Podatkowego Deloitte

Ukończył prawo oraz stosunki 
międzynarodowe na Uniwersytecie 
Warszawskim. Uczestniczy w  przeglądach 

podatkowych i  projektach due diligence instytucji 
finansowych, a także w bieżącym doradztwie w zakresie 
prawa podatkowego. Specjalizuje się w  zagadnieniach 
międzynarodowego prawa podatkowego, pomagając 
w  dokonywaniu rozliczeń podatkowych Klientom 
prowadzącym działalność na terytorium różnych 
jurysdykcji i  zawierającym nietypowe zagraniczne 
transakcje. Maciej Małek od roku 2012 doradza 
Klientom Deloitte w  zakresie wdrożenia FATCA. Brał 
udział w  implementacji FATCA w  dużej polskiej firmie 
ubezpieczeniowej, w  bankach, domach maklerskich 
oraz TFI. Doradzał w  zakresie przygotowania procesów 
i  procedur identyfikacji rachunków finansowych, 
identyfikacji klientów podlegających raportowaniu, 
segmentacji klientów, sprawozdawczości, rejestracji, 
a  także monitorowania zgodności z  FATCA. Pomaga 
Klientom Deloitte śledzić proces wdrażania FATCA 
w innych jurysdykcjach. ■

Magdalena Mazurkiewicz
Ekspert FATCA w Dziale Zarządzania 
Ryzykiem Deloitte Advisory

Magdalena Mazurkiewicz jest absolwentką 
kierunku Finanse i  Rachunkowość w  Szkole 
Głównej Handlowej w  Warszawie. Brała 
udział w  szeregu projektów polegających 

na badaniu sprawozdań finansowych zarówno spółek 
produkcyjnych, handlowych jak i  finansowych. Jest 
w trakcie uzyskiwania tytułu biegłego rewidenta. Obecnie 
jest konsultantką w  Dziale Zarządzania Ryzykiem 
Deloitte. Koncentruje się na realizacji projektów dla 
instytucji sektora usług finansowych. Posiada bogate 
doświadczenie w zakresie regulacyjnym zdobyte podczas 
udziału w projektach prowadzonych w bankach, domach 
maklerskich i TFI. Realizuje projekty dot. regulacji FATCA 
m.in. w  zakresie analizy konfliktów z  prawem polskim, 
analizy stanu obecnego oraz luki w polskich i europejskich 
instytucjach finansowych. Przygotowuje mapy wdrożenia 
obejmujące przypisanie poszczególnym czynnościom, 
które instytucja musi wprowadzić, by dostosować się 
do FATCA, osób odpowiedzialnych, istotnych kosztów, 
terminów, ryzyk oraz działań mitygujących ryzyko. Bierze 
udział w projektach implementujących regulację FATCA. 
Prowadzi również prezentacje i  warsztaty szkoleniowe 
z zakresu FATCA. ■

Prelegenci

Teresa Olszówka
Radca Ministra, Wydział Sektora 
Bankowego, Departament Rozwoju Rynku 
Finansowego, Ministerstwo Finansów

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa 
i  Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. 
Jest Radcą Ministra w  Departamencie 

Rozwoju Rynku Finansowego Ministerstwa Finansów, 
z resortem finansów zawodowo związana od 1998 roku.
Specjalizuje się w problematyce prawa bankowego oraz 
innych zagadnieniach funkcjonowania rynku finansowego, 
ze szczególnym uwzględnieniem banków. Aktywnie 
uczestniczyła w  pracach legislacyjnych nad projektami 
wielu ustaw dotyczących rynku finansowego, na etapie 
opracowania projektów rządowych, jak również w  toku 
prac parlamentarnych (aktualnie rządowe założenia 
projektu ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem 
finansowym, ustawy - Prawo bankowe oraz niektórych 
innych ustaw). Przygotowuje opinie i  ekspertyzy do 
projektów pozarządowych.
Odpowiedzialna w  Departamencie Rozwoju Rynku 
Finansowego w  zakresie krajowych przepisów 
wdrażających postanowienia FATCA. ■
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Prelegenci

Robert Wielgórski
Doradca podatkowy, Senior Consultant 
w Zespole Usług Finansowych PwC

Związany z  PwC od 2007 r. W  Zespole 
Usług Finansowych pracuje od 2009 r. 
Specjalizuje się w  doradztwie podatkowym 
dla banków i  zakładów ubezpieczeń 

głównie w zakresie podatków bezpośrednich i podatków 
międzynarodowych. Zajmuje się m.in. doradztwem przy 
obrocie wierzytelnościami, sekurytyzacji, reasekuracji 
i retrocesji, leasingu, factoringu. Przeprowadza przeglądy 
podatkowe w  instytucjach finansowych oraz był 
oddelegowany na secondment do działu podatkowego 
zakładu ubezpieczeń. Zajmuje się również problematyką 
międzynarodowej wymiany informacji podatkowych. ■

Tomasz Zaleski
Doradca podatkowy, Partner. Szef Departamentu 
Podatków i Rachunkowości w Kancelarii 
Kochański Zięba Rapala i Partnerzy sp. j.

Tomasz Zaleski posiada wieloletnie 
doświadczenie w  doradztwie podatkowym, 
w  tym w  świadczeniu usług dla klientów 

z  sektora finansowego. Doradzał podatkowo 
w przedsięwzięciach i transakcjach na rynku kapitałowym 
i  leasingowym. Prowadził liczne projekty z  zakresu 
restrukturyzacji zadłużenia, obrotu wierzytelnościami. 
Tomasz Zaleski posiada również bogate doświadczenie 
w  prowadzeniu projektów z  zakresu transakcji fuzji 
i  przejęć, restrukturyzacji oraz optymalizacji podatkowej 
z  wykorzystaniem zarówno polskich rozwiązań jak 
i międzynarodowych lokalizacji holdingowych. 
Przed dołączeniem do KZRP, Tomasz Zaleski był przez 6 
lat związany z działem doradztwa podatkowego Ernst & 
Young, a  następnie odpowiadał za politykę podatkową 
w  jednym z  holdingów medialnych. Jest prawnikiem 
rekomendowanym w  dziedzinie Prawa Podatkowego 
przez Legal 500 EMEA 2013. ■

Anna Zięba
Doradca podatkowy w Kancelarii 
Kochański Zięba Rapala i Partnerzy.

Posiada kilkuletnie doświadczenie 
zawodowe w  świadczeniu usług doradztwa 
podatkowego na rzecz polskich oraz 
zagranicznych klientów, w  tym banków 

i instytucji finansowych. Specjalizuje się w zagadnieniach 
związanych z  międzynarodowym planowaniem 
podatkowym. Uczestniczyła w  wielu projektach 
optymalizacyjnych z  wykorzystaniem zagranicznych 
lokalizacji holdingowych, a także transakcjach fuzji i przejęć 
oraz restrukturyzacjach. Przed dołączeniem do KZRP 
zdobywała doświadczenie dla jednej z  firm doradczych 
tzw. „Wielkiej Czwórki” oraz w  wiodącej polskiej spółce 
doradztwa podatkowego. Jest absolwentką Wydziału 
Prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz programu 
LL.M. na Uniwersytecie Kalifornijskim w  Berkeley 
(Berkeley Law). Posiada również uprawnienia adwokackie 
w Stanach Zjednoczonych (Nowy Jork). ■

Prelegenci

Peter Święcicki
Kancelaria Squire Sanders

Peter Święcicki jest Partnerem zarządzającym 
i  prowadzi praktykę bankowo-finansową 
w  kancelarii Squire Sanders Święcicki 
Krześniak sp.k. w Warszawie. Peter Święcicki 
jest adwokatem amerykańskim. Doradzał 

ministrowi finansów przy przekształceniu polskich banków 
państwowych w spółki akcyjne oraz przy reformie prawa 
bankowego, był również członkiem rady nadzorczej 
w  jednym z  największych polskich banków. Autor 
publikacji dotyczących ustawy FATCA w  Miesięczniku 
Kapitałowym, Parkiecie i  Gazecie Finansowej. Peter 
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