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Wybrane prawno-podatkowe aspekty 
funkcjonowania kolejowego publicznego 
transportu zbiorowego 

W ramach trzeciej już edycji Seminarium dla rynku kolejowego organizowanego przez Kancelarię Prawną Piszcz i Wspólnicy, 
chcielibyśmy przedstawić Państwu wybrane aspekty prawno-podatkowe kolejowego pasażerskiego publicznego transportu 
zbiorowego. Seminarium adresowane jest zarówno do przedstawicieli operatorów kolejowych, jak i do organizatorów 
publicznego transportu zbiorowego.

Chcielibyśmy podzielić się z Państwem doświadczeniem zdobytym w zakresie zagadnień związanych z biletem 
aglomeracyjnym, wskazując praktyczne aspekty wdrożenia tego rozwiązania i problemy, które mogą wystąpić podczas tego 
procesu.

Wskażemy również skutki prawne i konsekwencje podatkowe nowej ustawy kominowej, która wprowadza obowiązek zmiany 
zasad zatrudniania członków zarządu. Jednocześnie w związku z  wejściem w życie z dniem 1 marca 2017 r. ustawy o Krajowej 
Administracji Skarbowej przedstawimy Państwu schemat postępowania kontrolnego wszczętego po tej dacie.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Seminarium, pozostając w przekonaniu, że będzie ono źródłem wymiany myśli
i usystematyzowania wiedzy.



Seminarium poprowadzą radcowie prawni: Marcin Piszcz (wspólnik zarządzający), Piotr Liberski (wspólnik zarządzający),
Anna Szkudlarek (wspólnik, doradca podatkowy) oraz radca prawny Piotr Szwechłowicz z Kancelarii Prawnej Piszcz i Wspólnicy sp.k.

Do udziału w Seminarium zapraszamy wszystkich członków zarządów i dyrektorów spółek przewoźników kolejowych, a także przedstawicieli 
jednostek samorządów terytorialnych odpowiedzialnych za powierzenie i realizację usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów 
pasażerskich.

Seminarium odbędzie się 20 kwietnia 2017 roku w Poznaniu - Budynek Delta, ulica Towarowa 35

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 13 kwietnia 2017 roku.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać na adres mailowy: joanna.roszak@piszcz.pl lub faksem: (61) 859 44 40.

Koszt uczestnictwa 150 zł + VAT za osobę (100 zł + VAT za osobę w przypadku uczestnictwa dwóch lub więcej osób z jednej instytucji).
Cena obejmuje koszt udziału, materiałów, przerwy kawowej i lunchu.

Całkowity przychód z Seminarium zostanie przekazany na cel charytatywny.

Kontakt:
Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy
ul. Towarowa 35, 61-896 Poznań
www.piszcz.pl

09:30-10:00 Rejestracja uczestników

Otwarcie Seminarium

Bilet aglomeracyjny – szansa czy problem?

1) Czym jest bilet aglomeracyjny - wprowadzenie do zagadnienia

2) Kto z kim, czyli jaka jest rola poszczególnych podmiotów we wdrożeniu biletu aglomeracyjnego?

3) Bilet aglomeracyjny a ulgi – przeszkoda nie do pokonania?

4) Wybrane zagadnienia problemowe związane z biletem aglomeracyjnym (m.in. UOKiK, ochrona danych osobowych, regulaminy)

Przerwa kawowa

Nowa ustawa kominowa

1) Istotne zmiany zasad przyznawania i ustalania wynagradzania w stosunku do starej ustawy kominowej

2) Problem z ustalaniem wynagrodzenia poza widełkami wyznaczonymi w ustawie

3) Problemy z przepisami przejściowymi

4) Kontrakt menadżerski a podatek dochodowy

5) Czy menadżer jest podatnikiem podatku VAT? 

Przerwa lunchowa

Procedura kontroli podatkowej od dnia 1 marca 2017 r.

1) Nowe organy kontroli – zakres działania

2) Szersze uprawnienia kontrolujących

3) Procedura zakończenia kontroli 

13:35-14:20

10:00-10:15

10:15-11:15

11:15-11:35

11:35-12:50

12:50-13:35


