
 

 

SZKOLENIE 
 
 

 

27 września 2019 r. 
 
 

Termin i miejsce: 

27 września 2019 r.  
Dwór Oliwski, CITY HOTEL & SPA 
80-328 Gdańsk, ul. Bytowska 4 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
ESO Audit spółka cywilna jest wpisana do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej pod numerem REGON 220822980, NIP 583-30-
72-434. Siedziba spółki mieści się w Gdańsku, przy    Al. Grunwaldzkiej 103A. Spółka jest wpisana na listę firm audytorskich uprawnionych do badania 
sprawozdań finansowych pod numerem 3472. Wspólnikami spółki są: Ewa Sowińska, Anna Mackiewicz, Jarosław Artyszuk, Tomasz Zielke. Rachunek 
bankowy spółki jest prowadzony przez Bank Millennium SA, Wały Jagiellońskie 14/16 Gdańsk, numer konta: 63 1160 2202 0000 0001 4415 9033 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Planujemy następujący przebieg 
spotkania:  
 

10:30 – 11:00 Rejestracja     
uczestników i  powitalna kawa 
11:00 – 12:30 Zajęcia  
12:30 – 13:00 Lunch  
13:00 – 14:30 Zajęcia  

 

 

Szanowni Państwo,  
 

W imieniu Partnerów ESO Audit,  mamy zaszczyt zaprosić  Państwa 
na Spotkanie z ESO Audit pod tytułem: 
 

Pracownicze Plany Kapitałowe – 
warsztat praktyczny   

 

 

Szkolenie poprowadzi Mariusz Janasik - Dyrektor Regionu Polska Północ 

Polish Brokers Group Sp. z o.o. gdzie zajmuje się m.in. tematyką 

ubezpieczeń oraz świadczeniem usług doradztwa w zakresie wyboru 

dostawcy oraz wdrożenia Pracowniczego Planu Kapitałowego. Autor 

publikacji dotyczących tematyki ubezpieczeniowej.  
 

Cel szkolenia: Szkolenie jest dedykowane osobom posiadającym 

wiedzę na temat głównych założeń dotyczących Pracowniczych 

Planów Kapitałowych. Poruszane na szkoleniu zagadnienia będą 

dotyczyły przede wszystkim praktycznych zagadnień związanych z 

wdrożeniem PPK. Podczas szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość 

zapoznania się z zapisami przykładowych umów o zarządzanie PPK, 

poruszone zostaną również zagadnienia związane z najważniejszymi 

czynnikami wpływającymi na wybór usługodawcy oraz aspekty 

dotyczące administrowania programami przeznaczonymi do obsługi 

PPK. 

 

Program szkolenia:  

1. Umowa o zarządzanie PPK i prowadzenie PPK; 

- analiza zapisów przykładowych umów o zarządzanie i 

prowadzenie PPK; 

2.   Przedstawienie najważniejszych czynników wpływających na wybór 

usługodawcy; 

3.    Analiza systemów informatycznych związanych z działaniem PPK; 

4.    Zagadnienia związane z administrowaniem programem 

przeznaczonym do obsługi PP; 

5.   Podsumowanie.  
 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu to 670 zł od osoby (+23% VAT). 
Płatność za udział w szkoleniu należy uiścić na podstawie faktury 
PROFORMA. Uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do 
20 września 2019 r. drogą poczty elektronicznej na adres:  
eso@esoaudit.pl 
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia do 5 dni 
przed jego rozpoczęciem. 
 
Licząc na spotkanie z Państwem,  
pozostaję z wyrazami szacunku 
 
 
 

Ewa Sowińska          
Partner     
ESO Audit          


