
 
 

 

 

GDYNIA DLA FIRM RODZINNYCH – AGENDA 

                   

#5 TRWAŁOŚĆ I KONKURENCYJNOŚĆ FIRMY - PRZEKSZTAŁCENIA 

26.11.2019  
Gdynia Infobox 
Świętojańska 30 

09:00-10:00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW 

CZĘŚĆ PIERWSZA – SEMINARIUM SZKOLENIOWE 

10:00-10:30 OTWARCIE SEMINARIUM  
Przedstawienie zakresu projektu 

Jak rejestrować się do projektu? 

Jak korzystać z doradztwa on-line? 

Prezentacja dalszych działań w projekcie 

Magdalena Urban, Monika Antkowiak 
Gdyńskie Centrum Wspierania 

Przedsiębiorczości/ Lokalne Centrum 

Kompetencji Rozwoju FR Gdynia 

10:30-12:00 TRANSFORMACJA JEDNOOSOBOWEJ 
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W SPÓŁKĘ  
W programie m.in.: 

- informacje ogólne na temat jednoosobowej 

działalności gospodarczej i spółek 

- dlaczego decydujemy się na transformację 

przedsiębiorstwa 

- sytuacja prawna i finansowa działalności przed 

przekształceniem, jakie kroki należy podjąć zanim 

rozpoczniemy procedurę zmian 

- procedura przekształcenia przedsiębiorstwa od 

strony praktycznej i jakie są jej koszty 

- prawne i podatkowe skutki przekształcenia 

działalności gospodarczej w spółkę 

Michał Matias 
Kancelaria Prawna MAT Kancelaria 

 

12.00-12.10 PRZERWA KAWOWA  

12.10-13.10 SKUTKI PODATKOWE TRANSFORMACJI 
W programie m.in.: 

- pojęcie sukcesji generalnej w prawie podatkowym w 

przypadku przekształcenia formy prawnej 

prowadzonej działalności gospodarczej 

- aport przedsiębiorstwa 

- skutki podatkowe darowizny udziałów w spółce z o.o. 

 

Wioleta Biel 
BG TAX & Legal sp. z o.o. 

 

 

13.10-13.40 LUNCH  

CZĘŚĆ DRUGA – KONSULTACJE INDYWIDUALNE 

13:40-16:40 KONSULTACJE INDYWIDUALNE Magdalena Urban, Monika Antkowiak 
Gdyńskie Centrum Wspierania 

Przedsiębiorczości/ Lokalne Centrum 

Kompetencji Rozwoju FR Gdynia 

16:40-17:00 PODSUMOWANIE I ZAMKNIĘCIE SEMINARIUM Magdalena Urban 
Gdyńskie Centrum Wspierania 

Przedsiębiorczości/ Lokalne Centrum 

Kompetencji Rozwoju FR Gdynia 



 
 

 

MICHAŁ MATIAS 

 

 

 

 

• Prawnik z 7-letnim doświadczeniem. 

• W dotychczasowej pracy zawodowej zajmował stanowisko asystenta w 

kancelarii adwokackiej w Warszawie, następnie prawnika w kancelarii 

odszkodowawczej, żeby w kolejnym etapie objąć kierownictwo nad 

biurem prawnym spółki poligraficznej. 

• W kolejnej kancelarii kierował i sam uczestniczył w pracy działu 

odszkodowań.  

 

„Od końca 2016 roku myślałem o założeniu własnej działalności. Dzisiaj 

sądzę, że decyzja o  rozpoczęciu prowadzenia działalności była 

najtrafniejszą w dotychczasowej karierze, a jedyne czego żałuję w tym 

momencie to odkładanie tej decyzji o kolejne miesiące.” 

 

 

 

 

WIOLETA BIEL 
 

 
 

 

 

• Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej na wydziale Prawa i 

Administracji, Kierunek: Prawo oraz Uniwersytetu Warszawskiego Studiów 

podyplomowych z zakresu Prawa podatkowego.  

• Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie podatków dochodowych i 

międzynarodowych systemów podatkowych. Doświadczenie zdobywała 

m.in. w Deloitte Poland w dziale podatków dochodowych.  

• Klientom BG Tax & Legal doradza głównie w przedmiocie prawidłowego 

rozliczania pracowników i implikacji podatkowych transgranicznych 

przepływów pieniężnych.  

• Wykładowca w Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji, kierunek: 

Rachunkowość i Podatki, Studia Podyplomowe (pełniąc rolę szefa 

merytorycznego kierunku) oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. 

Przygotowuje przyszłych doradców podatkowych do egzaminów 

zawodowych. 

• Trener z zakresu podatków dochodowych, podatku od nieruchomości. 

• Przeprowadziła wiele szkoleń z zakresu MDR w całej Polsce.  

• Pełni funkcję osoby odpowiedzialnej za schematy podatkowe w wielu 

spółkach kapitałowych z całego kraju. 

 

 

 

 


