
 

SZKOLENIE 
 
 
 

 
Termin i miejsce: 

26 marca 2020 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 

 

 
 

 

 
 

 

 

Harmonogram Szkolenia: 

 

 

09:30 – 10:00 Rejestracja uczestników i 

powitalna kawa 

10:00 – 11:30 zajęcia 

11:30 – 11:45 przerwa 

11:45 – 13:15 zajęcia  

13:15 – 14:15 Lunch 

14:15 – 16:00 zajęcia 

 

Szanowni Państwo,  
 

W imieniu Partnerów ESO Audit  zapraszamy  Państwa na Szkolenie: 

 

Kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

– poznaj swoje prawa, zanim będzie za 

późno 
 

 

 

Szkolenie poprowadzi ANETA DROSIK- radca prawny i doradca 

podatkowy, posiada ponad 10 lat praktyki zawodowej. Jest 

ekspertem z zakresu prawa gospodarczego i podatkowego, 

compliance oraz procedur podatkowych. Kierowała wieloma 

projektami doradczymi oraz świadczyła usługi bieżącego 

wsparcia dla największych polskich podmiotów, w tym także z 

udziałem kapitału zagranicznego. Jest autorem kilkudziesięciu 

publikacji prasowych dotyczących zarówno bieżących kwestii 

podatkowych, jak i szeregu zagadnień specjalistycznych (w 

szczególności w Dzienniku Gazecie Prawnej oraz Portalu Finansowo – Księgowym). 

 

Program szkolenia: 

I. Kontrola przedsiębiorcy – czym jest, rodzaje kontroli, podstawy prawne na 

przykładzie kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

II. Najczęstsze obszary zainteresowania ZUS. 

III. Kontrola płatnika składek i ubezpieczonego prowadzona przez Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych. 

1. Podstawy prawne. 

2. Wszczęcie kontroli. 

3. Uprawnienia i obowiązki kontrolowanego płatnika składek lub 

ubezpieczonego. 

4. Czynności dowodowe. 

5. Świadek a ubezpieczony w rozumieniu organów rentowych i związane z 

tym utrudnienia dla płatnika składek w przebiegu kontroli. 

6. Zakończenie kontroli. 

IV. Środki ochrony kontrolowanego przedsiębiorcy.  

V. Protokół kontroli, postępowanie wymiarowe, środki odwoławcze. 

VI. Przedawnienie składek na ubezpieczenia społeczne w kontekście 

prowadzonych kontroli. 

VII. Sankcje z zakresu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. 

VIII. Jak uchronić się przed konsekwencjami – strategia zarządzania ryzykiem w 

obszarze składek na ubezpieczenia społeczne. 

IX. Procedura dobrych praktyk - compliance w organizacji. 

X. Przepis na dobrą kontrolę. 

XI. Sesja pytań i odpowiedzi, zakończenie spotkania. 

 

Zapisy: 

Koszt uczestnictwa w spotkaniu to  530 zł od osoby (+23% VAT).  

W przypadku zgłoszenia udziału do 13.03.2020 r. obowiązuje promocyjna 

 cena 460 zł netto (+23% VAT). 

Płatność za szkolenie należy uiścić na podstawie faktury. Uprzejmie prosimy 

o potwierdzenie uczestnictwa do 20 marca 2020 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          

mailto:eso@esoaudit.pl

