
 

  PRAWO PRACY:  akta osobowe - umowy - czas pracy - archiwizacja 
> nowe zasady prowadzenia i archiwizowania dokumentacji pracowniczej oraz wydawania świadectw pracy   
> badania lekarskie i szkolenia bhp; zmiany przy zawieraniu umów na okres próbny, na czas określony  
> umowy cywilnoprawne: agencyjne, zlecenia, o dzieło; konsekwencje nielegalnego zatrudniania  
> rozliczanie pracy w nadgodzinach: w sobotę, niedzielę, święta, dni wolne; zmiana ewidencji czasu pracy  
> kodeksowe uregulowanie pracy zdalnej; duża unijna nowelizacja Kodeksu pracy od 1.01.2023r.  
 

 WYNAGRODZENIA:  pracowników - zleceniobiorców - Polski Ład  
> zasady i terminy wypłaty wynagrodzenia; potrącenia z wynagrodzeń; wzrost stawek diet i delegacji    
> zmieniany mechanizm poboru zaliczek na podatek dochodowy od 1.01.2022, 8.01.2022, 1.07.2022  
> rozliczenia małżonków, ulgi dla klasy średniej, dla rodzin wielodzietnych, dla powracających, dla seniorów   
> zmiana skali podatkowej; porównywanie składki zdrowotnej do zaliczki hipotetycznej; zmiany w PIT-2   
> nowe odliczenia i ulgi podatkowe; nowy Polski Ład 2.0 od 1.07.2022; rozliczenie PIT za 2022 w 2023r.  
 

 UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE:  składki - zasiłki - emerytury - PPK  
> zasady podlegania ubezpieczeniom; zbiegi tytułów; zmiana terminu opłacania składek; świadczenia bez ZUS 
> ustalanie nowego okresu zasiłkowego; wypłata zasiłku po ustaniu zatrudnienia; za pobyt w szpitalu 
> zmiany w zakresie ustalania nowej podstawy wymiaru zasiłku; podstawa zasiłku przy zmianie etatu  
> prawo do emerytury i renty; zmiany systemu emerytalnego; likwidacja OFE; emerytury stażowe 
> obowiązek informacyjny pracodawcy i prowadzenie dokumentacji PPK; kolejne zapisy do PPK w 2023r.  
 

 RODO - AML / CFT - SYGNALIŚCI:  nowe obowiązki  
> dokumentacja RODO: polityka bezpieczeństwa; rejestr czynności przetwarzania; ocena ryzyka i skutków 
> aktualizacja upoważnień, umowy powierzenia; monitoring; okresowy audyt RODO  
> nowe obowiązki w zakresie AML/CFT; oceny ryzyka; weryfikacja klienta; oświadczenia PEP 
> obowiązkowe szkolenia i okresowy audyt w zakresie AML/CFT w bankach i biurach rachunkowych 
> procedura zgłaszania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów; Whistleblowing; kontrole GIIF US RPO NIK 
 
 

  

 

Opłata: 
 

- za udział w szkoleniu 
- konsultacje bez limitu 
- serwis e-jakro   

➢ 400,00 zł + VAT 23 % 

    Uwaga – zwolnienie opłaty z VAT  

   ( na podstawie oświadczenia ) 
 
 

Opłata obejmuje: 
 

 6 godzin zajęć dydaktycznych  
   wykład, ćwiczenia, prezentacje multimed.  
 

 MATERIAŁY SZKOLENIOWE,  
   w formie elektronicznej oraz wzorcową  
   dokumentację RODO, AML, SYGNALIŚCI 
 

 do 31.01.2023r. korzystanie  
   z konsultacji na tel. i mail bez limitu  
 

 do 31.01.2023r. dostęp do e-jakro  
 

 certyfikat o uczestniczeniu w szkoleniu 
 

  dla Uczestnika szkolenia otwartego  
   długopis, notes, wizytówka Fresnela,  

       serwis kawowy  
 

Rezygnację można zgłosić mailem  
najpóźniej na 2 dni przed szkoleniem  
 

   JAKRO  SZKOLENIA  AUDYT                        BIURO tel. 515-333-329 , 663-198-444                  
                   Jacek Kropkowski                                         konsultacje  tel. 601-966-785 

   80 - 298 GDAŃSK  ul. Mjr.M.Słabego 15a/19                    e-mail: szkolenia@jakro.com.pl   
     NIP 579-109-96-63                       działalność od 1993           wpłaty: PKO BP nr rachunku:   

      www.jakro.com.pl                                 33  1020  1778  0000  2002  0004  9932   
 
 
 

 
 

Prelegent: Jacek Kropkowski – właściciel 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 Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO/IEC 27001:2013, administrator serwisu e-jakro, prowadzący szkolenia 
w zakresie prawa pracy, RODO, AML, ubezpieczeń społecznych, PPK, Polskiego Ładu, na terenie kraju dla pracodawców, doradców podatkowych, 
pracowników służb kadrowo-płacowych w zakładach pracy, biurach rachunkowych, urzędach, administratorów i inspektorów ochrony danych oraz 
wykonujący audyt RODO ochrony danych osobowych i prowadzenia dokumentacji pracowniczej oraz audyt AML/CFT. Usługi szkoleniowe Firmy 
JAKRO zostały wprowadzone do Bazy Usług Rozwojowych, prowadzonej przez  PARP 
 

 PROGRAM szkolenia obejmuje m.in.:  
                                                                                                                                                    
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

  

 

 

 

 
   
 

 

    

 
 

 
 

 
 
 

  

 
 
 

Dla Uczestników szkoleń § serwis e-jakro oraz  konsultacje z wykładowcą w zakresie obejmującym tematykę szkolenia, 

telefonicznie lub mailowo do 31 stycznia 2023r. zaprasza codziennie, również w soboty - Jacek Kropkowski  tel. 601-966-785   

 

 

W przypadku, kiedy szkolenie stacjonarne nie dojdzie do skutku, wówczas zapraszamy na szkolenie online o tej samej 
tematyce, w którym można uczestniczyć na żywo lub zalogować się i w okresie dwóch tygodnia odtworzyć  

szkolenie w dowolnym dla siebie czasie (mogą skorzystać również współpracownicy)    
    

Szkolenie online odbywa się poprzez link do szkolenia, który zostanie przesłany na adres email Uczestnika szkolenia  
 

Oferujemy również szkolenie zamknięte w siedzibie Pracodawcy, obejmujące do wyboru:  
  ✓ szkolenie nt. jak wyżej dla wszystkich pracowników i konsultacje do końca roku 
  ✓ AUDYT RODO zakończony sprawozdaniem i uzupełnieniem dokumentacji RODO 
  ✓ AUDYT, szkolenie i kompleksowe opracowanie dokumentacji w zakresie AML/CFT  
  ✓ szkolenie i przygotowanie dokumentacji w zakresie ochrony sygnalistów  
 

Uzyskane w trakcie szkolenia i audytu informacje, okazana, omawiana i opracowana dokumentacja mają charakter poufny, co wynika 
z treści klauzuli zawartej w umowie o świadczenie usług przez JAKRO SZKOLENIA AUDYT Jacek Kropkowski (powierzenia)   

  

Termin i miejsce szkolenia:                           ………….……..  miejsce szkolenia – centrum miasta   

………………….……….……...   godz. 9.00                            dokładny adres zostanie podany na dwa dni przed szkoleniem, jest on      

(szkolenie online ……….……  godz. 9.00)                           zależny od ilości zgłoszonych osób i zasad zachowania bezpieczeństwa 
      

    -  zgłoszenia na szkolenie: e-mailem przyjmujemy najpóźniej na dwa dni przed terminem szkolenia  - 

          
  

 

Zapraszamy Panią, Pana do udziału w szkoleniu na temat:  

Rozwiązania praktyczne i nowości prawne w zakresie stosowania prawa pracy, RODO, AML/CFT, 
ochrony sygnalistów, Polskiego Ładu, PPK, ubezpieczeń społecznych w 2022 i 2023r.  

 
 

 
 

 



mailem najszybciej dokonasz zamówienia:                                                                                       
 

e-mail: szkolenia@jakro.com.pl          Certyfikat       /      / 2022  Faktura VAT nr             / 2022r.  
                                                                                      ……..……        ……….                                                                                                                       …………………………. 
 

Miejscowość  ………………….…………,  szkolenie stacjonarne w dniu  ………………….……………   

FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY      (szkolenie online w dniu ………..……………. )   
          

Opłata za udział w szkoleniu stacjonarnym lub online         Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku ze szkoleniem  
 

 

Szkolenie otwarte - jedna osoba       -  400,00 + VAT 23%     Imię i Nazwisko Słuchacza …………………………………………….……….…..…………………………………………         
 

Szkolenie online - bez limitu osób  -  400,00 + VAT 23%     Imię i Nazwisko Słuchacza …………………………………………….……….…..…………………………………………                                                                
 

Szkolenie zamknięte i Audyt        -  900,00 + VAT 23%       Imię i Nazwisko Zamawiającego …………………….…………………………………..…………….….…………………                 
w siedzibie Zamawiającego 

Szkolenie zamknięte i Audyt    -  1.200,00 + VAT 23%       Imię i Nazwisko Zamawiającego …………………….…………………………………..…………….….…………………                 
+ szkolenie otwarte lub online w wybranym terminie  
                                                                                                                     

Fakturę wystawiamy w dniu wykonania usługi   @ e-mail: ......................................................................................... tel.: .........................................................                              
z prośbą o zapłatę w terminie 7 dni                                                 
 

Potwierdzimy mailem otrzymane zgłoszenie na szkolenie                               Nabywca:    Odbiorca: 

 
Proszę zaznaczyć:                                              NIP ....................................................                                  
      wybieram tylko szkolenie stacjonarne. 
      jeśli nie dojdzie ww. do skutku, może być online                   ……………………………………………………………………..…………..…….……....…… 

      wybieram tylko szkolenie online  
      wybieram szkolenie zamknięte z audytem                               …………………………………………………………………………..…………..……..……… 

      wybieram szkolenie otwarte / online z audytem                        
                                                                                                            …………………………………………………………………………..…………..……..……… 
 
                                                                                                                              
..................................................................................................................          ……...................................................................................................................................... 

Pieczęć imienna i podpis lub czytelnie imię i nazwisko oraz dane Zamawiającego / Zgłaszającego lub Uczestnika szkolenia dla celu wystawienia faktury VAT                                                        
 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych w celach związanych z działalnością szkoleniową 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 oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych osobowych w celach marketingowych, w tym, w celu utrzymywania 
kontaktów, przesyłania propozycji zawarcia nowych umów lub świadczenia kolejnych usług.  
 

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. poz. 1219 ze zm.) 
oraz za pośrednictwem połączeń telefonicznych, zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2017r. poz. 1907 ze zm.). 

 

OŚWIADCZENIE VAT 

Zwolnienie z VAT, jeśli szkolenie jest opłacone ze środków publicznych                          

          JAKRO SZKOLENIA AUDYT     
Jacek Kropkowski    

................................................................                       ……….………… 2022r.            80-298 Gdańsk ul. Mjr.M.Słabego 15a/19     

                  nazwa Pracodawcy                                                     data    NIP 579-109-96-63 
     

Oświadczam, że nabyta od JAKRO SZKOLENIA AUDYT,  usługa – koszt szkolenia nt.   
Rozwiązania praktyczne i nowości prawne w zakresie stosowania prawa pracy, RODO, 

AML/CFT, ochrony sygnalistów, Polskiego Ładu, PPK, ubezpieczeń społecznych w 2022 i 2023r.  
mająca charakter usługi kształcenia zawodowego / przekwalifikowania zawodowego i 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)     podpis osoby upoważnionej ....................................................................... 
 



I. Oferta – Szkolenie otwarte  (stacjonarne)                
 

Udział w szkoleniu jednej osoby   – 400,00 + VAT   
 

● terminy i miejsca szkoleń otwartych na terenie kraju, do wyboru wg harmonogramu   
   podanego na www.jakro.com.pl  
 

● szkolenie otwarte obejmuje tematykę:   
 

Rozwiązania praktyczne i nowości prawne w zakresie stosowania prawa 
pracy, RODO, AML/CFT, ochrony sygnalistów, Polskiego Ładu, PPK,  

ubezpieczeń społecznych w 2022 i 2023r. 
 

● PRAWO PRACY: akta osobowe - umowy - czas pracy - archiwizacja                          
● WYNAGRODZENIA: pracowników - zleceniobiorców - Polski Ład                    
● UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE:  składki - zasiłki - emerytury - PPK                            
● RODO - AML / CFT - SYGNALIŚCI: nowe obowiązki                                      
 

W ramach oferty: wykład, prezentację, warsztaty, materiały, serwis e-jakro oraz  
konsultacje na telefon (601-966-785) i mail (szkolenia@jakro.com.pl) do 31 stycznia 2023r. 

 

 

II. Oferta – Szkolenie online     

      

w cenie  400,00 zł + VAT       ( zwolnienie opłaty z VAT, na podstawie oświadczenia ) 

 

Szkolenie jednodniowe online nt. 
 

Rozwiązania praktyczne i nowości prawne w zakresie stosowania prawa 
pracy, RODO, AML/CFT, ochrony sygnalistów, Polskiego Ładu, PPK, 

ubezpieczeń społecznych w 2022 i 2023r. 
 

- termin do wyboru wg harmonogramu podanego na stronie www.jakro.com.pl obejmuje:   
 

● PRAWO PRACY: akta osobowe - umowy - czas pracy - archiwizacja                          
● WYNAGRODZENIA: pracowników - zleceniobiorców - Polski Ład                    
● UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE:  składki - zasiłki - emerytury - PPK                            
● RODO - AML / CFT - SYGNALIŚCI: nowe obowiązki                                      
 

W szkoleniu online można uczestniczyć na żywo lub odtworzyć szkolenie w dowolnym dla 
siebie czasie przez okres dwóch tygodni 
 

Ze szkolenia może korzystać większa ilość Uczestników danego pracodawcy np. wszyscy 
pracownicy działu kadrowo-płacowego lub osoby pracujące w biurach rachunkowych  
 

Oferta szkolenia jednodniowego obejmuje wykład, prezentację, materiały, serwis e-jakro, 
oraz konsultacje na telefon (601-966-785) i mail (szkolenia@jakro.com.pl) do 31 stycznia 2023r. 

 

 

 

 

 
 

 

www.jakro.com.pl 

http://www.jakro.com.pl/
mailto:szkolenia@jakro.com.pl
http://www.jakro.com.pl/
mailto:szkolenia@jakro.com.pl
http://www.jakro.com.pl/


III. Oferta Audytorska i szkolenia zamkniętego  
 

w cenie 900,00 zł + VAT           ( zwolnienie opłaty z VAT, na podstawie oświadczenia ) 
 

obejmuje do uzgodnienia: 
  

1 - w siedzibie Pracodawcy do wyboru:  

 

     ✓ szkolenie dla wszystkich pracowników 
           Rozwiązania praktyczne i nowości prawne w zakresie stosowania prawa pracy, RODO, AML/CFT,  
           ochrony sygnalistów, Polskiego Ładu, PPK, ubezpieczeń społecznych w 2022 i 2023r. 
  
     ✓ AUDYT RODO zakończony sprawozdaniem i szkolenie w zakresie RODO  
     
     ✓ wykonanie od podstaw dokumentacji RODO + szkolenie 
      
     ✓ AUDYT prowadzenia spraw kadrowych i rozliczeń z ZUS + szkolenie   
 
     ✓ szkolenie i przygotowanie dokumentacji w zakresie AML/CFT + Audyt  
      
     ✓ szkolenie i przygotowanie dokumentacji w zakresie ochrony sygnalistów  
 
2 - wykład, materiały, serwis e-jakro, certyfikaty dla uczestników 
 

3 - konsultacje na telefon (601-966-785) i mail (szkolenia@jakro.com.pl) do 31 stycznia 2023r. 
 

 
Szkolenia, Audyt oraz konsultacje wykonuje od 1993r. Jacek Kropkowski – właściciel firmy 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 Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO/IEC 27001:2013, administrator serwisu e-jakro. 
Szkolenia w zakresie prawa pracy, RODO, AML, ubezpieczeń społecznych, PPK, Polskiego Ładu są organizowane na 
terenie kraju oraz online dla pracodawców, doradców podatkowych, pracowników służb kadrowo-płacowych w zakładach 
pracy, biurach rachunkowych, administratorów i inspektorów ochrony danych. Audytem jest obejmowana ochrona danych 
osobowych RODO, prowadzenie dokumentacji pracowniczej oraz audyt AML/CFT. Uzyskane w trakcie szkolenia i audytu 
informacje, okazana i opracowana dokumentacja mają charakter poufny, co wynika z treści klauzuli zawartej w umowie o 
świadczenie usług przez JAKRO SZKOLENIA AUDYT Jacek Kropkowski (powierzenia)   
 
Usługi szkoleniowe Firmy JAKRO są wprowadzane do Bazy Usług Rozwojowych, prowadzonej przez  
PARP  

      
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

www.jakro.com.pl 
 

 

mailto:szkolenia@jakro.com.pl
http://www.jakro.com.pl/


IV. Oferta Kompleksowej Obsługi Szkoleniowej  

      i Audytorskiej do końca 2022r.   
 

w cenie 1.200,00 zł + VAT           ( zwolnienie opłaty z VAT, na podstawie oświadczenia ) 
 

obejmuje: 
  

1 - udział jednej osoby w szkoleniu otwartym w wybranym terminie i miejscu,  
     które są organizowane w okresie IX-XI.2022r. na terenie kraju  
    

     albo udział w szkoleniu online w dowolnie wybranym terminie 
 

     wg harmonogramu podanego na stronie www.jakro.com.pl  
 

     obejmujących tematykę:  
 

Rozwiązania praktyczne i nowości prawne w zakresie stosowania prawa 
pracy, RODO, AML/CFT, ochrony sygnalistów, Polskiego Ładu, PPK,  

ubezpieczeń społecznych w 2022 i 2023r. 
 

● PRAWO PRACY: akta osobowe - umowy - czas pracy - archiwizacja                          
● WYNAGRODZENIA: pracowników - zleceniobiorców - Polski Ład                    
● UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE:  składki - zasiłki - emerytury - PPK                            
● RODO - AML / CFT - SYGNALIŚCI: nowe obowiązki                                      
 

2 - wykład, materiały, serwis e-jakro, certyfikaty dla uczestników 
 

3 - konsultacje na telefon (601-966-785) i mail (szkolenia@jakro.com.pl) do 31 stycznia 2023r. 
 

4 - w siedzibie Pracodawcy do wyboru:  

     ✓ szkolenie nt. jak wyżej dla wszystkich pracowników 
     ✓ AUDYT RODO zakończony sprawozdaniem i szkolenie w zakresie RODO  
     ✓ wykonanie od podstaw dokumentacji RODO 
     ✓ szkolenie i przygotowanie dokumentacji w zakresie AML/CFT  
     ✓ szkolenie i przygotowanie dokumentacji w zakresie ochrony sygnalistów  

 
      

Szkolenia online są prowadzone na żywo i nagrywane. Można uczestniczyć w nich 
bezpośrednio jak również po zalogowaniu przez okres tygodnia  

odtworzyć szkolenie w dowolnym czasie    
 

W 2022r. szkolenia online są organizowane co dwa tygodnie  
 

 
 

Zapraszamy do korzystania z naszych usług 
szkolenia – konsultacje – serwis e-jakro – audyt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.jakro.com.pl 
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