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Szkolenie w siedzibie Zamawiającego 

w zakresie wdrożenia i obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych 

w jednostkach sektora finansów publicznych 

 

Oferta obejmuje: w jednym dniu 4 półtoragodzinne szkolenia informacyjne        

                                         dla nielimitowanej liczby Osób uczestniczących 
                                  + konsultacje + dokumentację organizacyjną                                              
 

 cztery spotkania informacyjne nt. PPK dla Pracowników Urzędu i Jednostek organizacyjnych 
 szkolenie i przygotowanie Podmiotu zatrudniającego do wprowadzenia PPK 
 wybór właściwego TFI i jego zmiana, umowy o zarządzanie i o prowadzenie PPK  
 naliczanie wpłat, opłat, potrąceń w ramach PPK 
 wnioski i oświadczenia pracowników, deklaracje rezygnacji  
 naliczanie i rozliczanie składek podstawowych, dodatkowych i obniżonych pracownika i pracodawcy 
 koszty rzeczywiste ponoszone przez pracownika i podmiot zatrudniający z tytułu przynależności do PPK  
 terminy odprowadzania składek i rozliczenia podatkowe wpłat w ramach PPK  
 przypisanie Uczestnika do subfunduszu zdefiniowanej daty wg PESEL i możliwość zmiany 
 samodzielna analiza inwestowania giełdowego w celu osiągania korzyści ze zmiany subfunduszu 
 wypłata świadczeń po osiągnieciu 60 roku życia, oraz wcześniejsza na cele zdrowotne lub mieszkaniowe  
 spełnienie wymaganego prawem obowiązku informacyjnego wobec pracowników   
 przygotowanie niezbędnej dokumentacji organizacyjnej i rozliczeniowej 
 Uczestnicy szkoleń otrzymują materiały szkoleniowe 
         

Do 31 sierpnia 2021r.                                                                                                   
 dla Uczestników szkoleń - konsultacje na telefon i mail w zakresie obsługi PPK, 
    również stosowania RODO, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych                                              
 

Cztery szkolenie w siedzibie Podmiotu zatrudniającego w zakresie wdrożenia i obsługi PPK  

w cenie 900 zł netto + VAT ( zwolnienie opłaty z VAT, na podstawie oświadczenia ) 
 

Oferent: Jacek Kropkowski – właściciel firmy JAKRO, autor zbioru aktualizowanych przepisów prawnych KODEKS JAKRO  
i KOMENTARZY oraz serwisu e-jakro, specjalista, praktyk, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, 
studiów podyplomowych Uniwersytetu Warszawskiego, studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku kierunek:  
ochrona danych, Audytor Wewnętrzny Systemu Zarzadzania Bezpieczeństwem Informacji ISO/IEC 27001:2013, od 1993r. prowadzący 
szkolenia otwarte i zamknięte w zakresie prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, RODO oraz PPK na terenie kraju dla pracodawców, 
doradców podatkowych, pracowników służb kadrowo-płacowych w urzędach, zakładach pracy, administratorów i inspektorów ochrony 
danych. Posiadając wiedzę teoretyczną i praktyczną oraz zdobyte doświadczenia w trakcie przeprowadzonych szkoleń i audytów, służę 
konkretną pomocą w rozwiązaniu bieżących problemów w zakresie stosowania prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, procedur RODO 
oraz realizacji obowiązków dotyczących Pracowniczych Planów Kapitałowych. 
 

 

Zamówienia szkolenia i konsultacji w ramach Oferty szkoleń w siedzibie Zamawiającego  
można dokonać: e-mail lub telefoniczne  

 

szkolenie będzie prowadzone zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami sanitarnymi   
 

pozostaję do dyspozycji, z poważaniem  Jacek Kropkowski  tel. bezp. 601-966-785 
 

Po wysłaniu FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO, skontaktuję się z Państwem  

w celu potwierdzenia zgłoszenia i uzgodnienia szczegółów realizacji szkoleń 
 



mailem najszybciej dokonasz zamówienia:       e-mail: szkolenia@jakro.com.pl                                                                                 
 

tel. 601-966-785,  605-509-204,  663-198-444,  515-333-329   oferta na: www.jakro.com.pl     
 

FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY                            Faktura VAT nr ............................................. / 2021r. 

 

Miejsce szkolenia (miejscowość)        ………………             miesiąc w którym odbędzie się szkolenie: I-II-III-IV-V-VI-VII-VIII / 2021r.  

 
Opłata za udział w trzech szkoleniach          Nabywca: .................................................................................................... 
niezależnie od liczby osób uczestniczących 
+ konsultacje do 31.12.2020r.                                         .............................................................................................................................. 

(900,00 netto + VAT) - ……………….… zł 
                                                                                                     

       ..............................................................................................................................                                                                                    
wpłata przelewem na konto w dniu .......................................... 
 
Zwolnienie opłaty za uczestnictwo w szkoleniu z podatku VAT                                                                                                       

dla opłacających za usługę szkolenia w całości lub co najmniej w 70%                 NIP ...................................................................................................................                           
ze środków publicznych, na  podstawie złożonego oświadczenia                      
                                                                                                                             

4 szkolenia w siedzibie Zamawiającego        

w zakresie obsługi PPK + konsultacje          Odbiorca: ...................................................................................................   
         
 
telefon kontaktowy: …………………………………….…………          ..............................................................................................................................    

                                                                                                             

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

                                                                                                                         Nazwa i adres Nabywcy - Odbiorcy (Zamawiającego) dla celu wystawienia faktury VAT 
 

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

Pieczęć imienna i podpis lub czytelnie imię i nazwisko Zamawiającego        @ e-mail: ...........................................................................................................................                                                            
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych w celach związanych z działalnością szkoleniową, wydawniczą i audytorską JAKRO, zgodnie z przepisami RODO, 
przez JAKRO SZKOLENIA AUDYT Jacek Kropkowski, jako administratora danych osobowych, kontakt: adres 80-298 Gdańsk ul. Mjr. Mieczysława Słabego 15a/19 tel. 601-966-785 
mail. szkolenia@jakro.com.pl. Posiadam prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
i cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego PUODO, a podanie danych osobowych jest dobrowolne. 
 

Zapoznałam się z Informacją Administratora o przetwarzaniu danych osobowych oraz moich prawach z tym związanych na stronie www.jakro.com.pl 
 

Akceptuję warunki uczestnictwa w szkoleniu i upoważniam JAKRO SZKOLENIA AUDYT do wystawienia faktur VAT bez naszego podpisu. Wyrażam zgodę na otrzymywanie od JAKRO 
informacji handlowych, w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego za pośrednictwem poczty elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną (Dz.U. z 2017r. p. 1219 ze zm.) oraz za pośrednictwem połączeń telefonicznych, zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2017r. p. 1907 ze zm.). 
 

 

 
Zwolnienie z VAT, jeśli szkolenie jest opłacone ze środków publicznych                              

          JAKRO SZKOLENIA AUDYT     
Jacek Kropkowski    

...................................................................          ...................................................................    80-298 Gdańsk ul. Mjr.M.Słabego 15a/19     

                   Pieczęć Jednostki                                                  Miejsce i data   NIP 579-109-96-63 
     

Oświadczam, że nabyta od JAKRO SZKOLENIA AUDYT,  usługa – koszt    
Szkolenia w siedzibie Zamawiającego w zakresie wdrożenia i obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych 
w jednostkach sektora finansów publicznych 
 

mająca charakter usługi kształcenia zawodowego / przekwalifikowania zawodowego, a udział w przedmiotowym szkoleniu służy 
podniesieniu uczestnikom kwalifikacji zawodowych lub uaktualnienie wiedzy, pozostawając w bezpośrednim związku z wykonywanymi 
przez te osoby obowiązkami zawodowymi    
 

a) jest finansowana ze środków publicznych w całości zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004r.  
    o podatku od towarów i usług ( tekst jedn. z 2011r. Dz.U. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) 
 

b) w co najmniej 70 % zgodnie z treścią § 3 ust 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013r.  
    w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U. z 31.12.2013r. poz. 1722 )  
 

Jeżeli szkolenie opłacone jest w 70 % lub w całości ze środków publicznych i ma charakter kształcenia lub przekwalifikowania 
zawodowego, jest zwolnione z VAT.  
 

proszę o zaznaczenie właściwej opcji: a) lub b)                                               
           ............................................................. 

                                 pieczęć i podpis osoby upoważnionej  


