
 

 

 

Spółka DORADCA Consultants Ltd. jest  jedna z najstarszych i najbardziej renomowanych firm konsultingowych w 

Polsce, założoną w roku 1985.  

Jednym z obszarów naszej działalności jest szeroko rozumiane wsparcie działalności polskich przedsiębiorstw na 

rynkach naszych wschodnich sąsiadów – Rosji, Białorusi, Ukrainy. 

 

Firma DORADCA Consultants Ltd. Sp. z o.o. przy współpracy ze Stowarzyszeniem Polska-Wschód oraz 

Rosyjskim Centrum Nauki i Kultury w Gdańsku 

Zapraszają na udział w seminarium 

PROFESJONALNIE I BEZPIECZNIE NA ROSYJSKIM RYNKU. 

KLUCZOWE REGULACJE PRAWNE I PODATKOWE W ROSJI  

(z uwzględnieniem nowelizacji przepisów) 
 

GDAŃSK, UL. DŁUGA 35 

16 STYCZNIA (CZWARTEK) 2014 ROKU 
 

Seminarium zostanie poprowadzone przez doświadczonego prawnika rosyjskiego  

Stanisława Kowyniewa z Moskwy 

 

Gościem honorowym seminarium jest Konsul Federacji Rosyjskiej Pan Aleksander Karaczewcew 
 

Zakres tematyczny seminarium  Osoba prowadząca 

9.15 – rejestracja uczestników 

10.00 – 13.00 (z przerwą 15 min.) 
Kluczowe regulacje dotyczące importu do Rosji  
 

• współpraca z partnerem, jego wiarygodność i możliwości 

sprawdzenia  

• istotne aspekty handlu zagranicznego i rozliczenia 

transakcji zagranicznych ze szczególnym uwzględnieniem 

praktycznych możliwości zagwarantowania wywiązania 

się partnera lokalnego ze zobowiązań 

• kluczowe elementy zawarcia umowy z partnerem 

• spory oraz możliwości dochodzenia swoich praw 

• wymagania w stosunku do towarów eksportowanych; 

certyfikacja 

• wymiana handlowa  w ramach Unii Celnej – kluczowe 

zagadnienia, zwrot VAT 

13.00 – 14.00 lunch w restauracji rosyjskiej Aleksandra 

14.00 – 17.00 (z przerwą 15 min.) 

System podatków i opłat w Rosji z uwzględnieniem szczególnej 
sytuacji podmiotów zagranicznych  

• system podatków i opłat podmiotów gospodarczych, 

zasady opodatkowania osób fizycznych  

• aktualne problemy zatrudnienia obcokrajowców oraz 

sposoby opodatkowania w zależności od formy 

zatrudnienia  

• transfer zysków oraz podatek od dywidendy 

• kontrole podatkowe; odpowiedzialność z tytułu 

zobowiązań podatkowych  

• ceny transferowe – aktualności 

 

17.00 – 17.30 zakończenie i dyskusja 

 

Stanisław Kowyniew – prawnik (Swierdlowskij Instytut Prawa, 

obecnie Uralska Państwowa Akademia Prawa; 1994),  

Specjalizacja  

Prawo cywilne, prawo korporacyjne, inwestycje, zatrudnienie 

obcokrajowców, prawo międzynarodowe, ustawodawstwo celne i 

podatkowe, reprezentacja podmiotów w sądzie arbitrażowym. 

 

Doświadczenie zawodowe 

• Stałe doradztwo i obsługa prawna dla międzynarodowych  firm-

importerów do Rosji od 2002 roku, w tym dla: 

- Nippon Still Trading  – dostawy techniki budowlanej oraz 

urządzeń dla przemysłu naftowego oraz metalurgicznego; 

- Yanmar  – dostawa urządzeń energetycznych;  

• Obsługa prawna firm leasingowych takich jak LK Leasing (córka 

Lukoil), Nota Leasing, Transport Leasing (AVIS); 

• Reprezentacja spółek w sądach w sporach z organami 

podatkowymi (ponad 30 wygranych procesów); 

• Reprezentacja spółek w sądach w sporach cywilno-prawnych 

dotyczących rozwiązania umów oraz odzyskania majątku; 

• Prowadzenie seminariów na temat zagadnień leasingu 

finansowego organizowanych przez Północno-Zachodnią 

Asocjację Leasingową, pismo „Leasing-revew”, firmą „Biznes-

seminarium”; 

• Autor książki «Transakcje leasingowe …» 2006, 2010; 

• Członek grupy roboczej w ramach przygotowania projektu 

zmian ustawy o leasingu oraz Kodeksu Cywilnego FR (2010 ).  

Udział w grupie roboczej – doskonalenie ustawodawstwa i 

systematyzacja praktyki arbitrażowej (Asocjacja Biznesu 

Europejskiego); 

• Udział w projekcie „Leasing w rolnictwie” dla Międzynarodowej 

Korporacji Finansowej, 2006; 

• Członek grupy roboczej ds. Rozwoju leasingu dla 

Międzynarodowej Korporacji Finansowej, 2000-2002. 

 

Opłata partycypacyjna wynosi 300 zł netto (plus 23% VAT). Cena obejmuje udział w seminarium, materiały, poczęstunki i lunch. 

Zapewniamy tłumaczenie symultaniczne z języka rosyjskiego. Zainteresowanych udziałem w seminarium prosimy o wypełnienie 

formularza zgłoszeniowego oraz odesłanie go na adres: jczerepko@doradca.com.pl 



 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA  

1. 

 

Imię, nazwisko, 

stanowisko służbowe  

2. 

 

Nazwa seminarium 

 

Profesjonalnie i bezpiecznie na rosyjskim rynku. 

Kluczowe regulacje prawne i podatkowe w Rosji. 

Nazwa firmy  

Adres 

 

 

 

e-mail:  

Telefon kontaktowy  

Osoba kontaktowa 

w sprawach kursu 

 

Seminarium odbędzie się w dniu 16 stycznia 2014 r. w godzinach 10.00 – 17.30. Rejestracja od g. 9.15.  
Opłatę za kurs w kwocie: 300 PLN +23% VAT zobowiązujemy się przelać na konto  

                               BPH S.A. O/GDAŃSK    Nr 43106000760000321000167998 
                               DORADCA Consultants Ltd. Sp. z o.o. 

81-327 Gdynia, ul. Wolności 18 A 

Kapitał zakładowy 172 375,00 zł     

NIP 586-000-57-49  

KRS 0000131096 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ 

najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem seminarium. 

Jesteśmy podatnikiem VAT o numerze NIP: .........................................  

Upoważniamy DORADCA Consultants Ltd. Sp. z o.o. do wystawienia faktury VAT  bez podpisu odbiorcy. 

                        ………………………............................................. 

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej  

Do podejmowania zobowiązań finansowych 

 

             ................................................. 

Data zgłoszenia 

WAŻNE INFORMACJE DLA ZGŁOSZENIODAWCY 

• Opłata partycypacyjna za udział w seminarium jednego uczestnika w seminarium  wynosi 300 PLN plus VAT,  

• Wypełniony formularz prosimy przesłać faxem lub mailowo na następujące dane:: 
DORADCA Consultants Ltd. Sp. z o.o. Do: Joanna Czerepko 

ul. Wolności 18 A             81-327 Gdynia Fax /58/ 621 99 27 

lub jczerepko@doradca.com.pl 

• Dane z formularza służą do wystawienia faktury – jeżeli zgłoszeniodawca nie jest płatnikiem, prosimy o podanie 

odpowiednich danych. Faktura VAT zostanie wystawiona w ciągu 7 dni od otrzymania wpłaty. 

• Liczba miejsc jest ograniczona - o przyjęciu uczestników na szkolenie może zadecydować kolejność zgłoszeń. 

• Na 2 tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia - po otrzymaniu formularza zgłoszenia oraz wpłaty - przekażemy 

Państwu potwierdzenie wpisania zgłoszonych osób na listę uczestników i niezbędne szczegóły organizacyjne. 

• W przypadku rezygnacji zgłoszonych osób z uczestnictwa w kursie organizatorzy zwracają: 

 do 14 dni przed rozpoczęciem  -  100% wpłaty; 

 od 13 do 8 dni przed rozpoczęciem  -  50% wpłaty; 

  od 7 dni przed rozpoczęciem  - 0% wpłaty. 

• W przypadku odwołania seminarium organizatorzy zobowiązują się do zwrotu 100% wpłaty. 

• Aktualnych informacji dotyczących terminów, kosztów i wolnych miejsc udziela: 
Joanna Czerepko – Konsultant Działu Doradztwa Wschodniego  

tel. 58  621 91 86  wew.110                                  

tel. kom. 669-244-211;  

e-mail: jczerepko@doradca.com.pl 

 
 

DORADCA Consultants Ltd. 

ul. Wolności 18 a 

81-327 GDYNIA 

Tel.: (58) 621 91 86 

Fax: (58) 621 99 27 
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