
ZAPROSZENIE NA 
“ŚNIADANIE Z DORADCĄ”

Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność poinformować o rozpoczynającej się drugiej edycji praktycznych 
spotkań z doradcami o nazwie „Śniadanie z Doradcą”. Nasze zeszłoroczne pozytywne 
doświadczenia i duże zainteresowanie, którym cieszył się ten projekt, skłoniły nas do 
ponownego zaoferowania tej formy spotkań naszym Klientom i ich partnerom 
biznesowym oraz firmom zainteresowanym uczestnictwem w konkursie European 
Business Awards. 

„Śniadanie z Doradcą” to doskonała okazja by w kameralnej atmosferze spotkać się 
ze specjalistami z zakresu prawa pracy, prawa podatkowego, audytu i finansów, czyli 
naszymi ekspertami, którzy w ciekawy sposób przybliżą Państwu wiele interesujących 
i praktycznych zagadnień z życia codziennego każdego przedsiębiorstwa. Udział 
w spotkaniu jest bezpłatny. Ilość uczestników szkolenia z jednej firmy jest ze 
względów organizacyjnych ograniczona do 2 osób.

Proponowana przez nas formuła Śniadania polega na spotkaniu w ramach jednego 
z dwóch modułów, tj. porannego i popołudniowego, przedzielonych lunchem. 
Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w całym wydarzeniu, ale także 
w poszczególnych modułach oraz lunchu, w miarę Państwa możliwości. Modułowi 
porannemu towarzyszyć będzie oczywiście świeżo parzona kawa i smaczne 
śniadanie.

W tym roku chcemy zaprosić Państwa oraz Państwa partnerów biznesowych na 
następujące spotkania:



 DATY I MIEJSCA
 

Warszawa

14 października 2014 r.
15 października 2014 r.

4 listopada 2014 r.
5 listopada 2014 r.

Poznań

28 października 2014 r.
29 października 2014 r.

PREZENTOWANE TEMATY

“Wzajemne obowiązki i uprawnienia Pracownik/Pracodawca. 
Praktyczne aspekty wypowiedzenia umowy, powierzonego mienia, 
obowiązków i uprawnień wynikających z KP i nie tylko.” Bartosz Graś, 
Legal Partner

“Najczęstsze błędy w sprawozdaniach finansowych - jak ich uniknąć?” 
Piotr Staszkiewicz , Audit Partner

“Nieodpłatne świadczenia w podatku PIT.” Tomasz Beger, Tax Partner
 
“Praktyczne aspekty umów: jak je konstruować (szkoda, kara 
umowna,  wypowiedzenie, rozwiązanie).“ Michał Kijewski, Legal 
Partner 

“Korekty kosztów i przychodów w podatkach dochodowych, absurd 
goni absurd.”  Piotr Liss, Tax Partner

 9.00- 12.45

Moduł
poranny

13.45-15.45

Moduł 
popołudniowy

* W każdym terminie prezentowane są te same tematy



Mamy nadzieję, że przyłączą się Państwo do dyskusji planowanej po każdym 
wystąpieniu, jeżeli zaś okaże się ona bardzo owocna, będzie można kontynuować ją 
podczas przerwy lunchowej. Serdecznie zachęcamy do zaproszenia Państwa 
parterów biznesowych – dostawców, odbiorców, kooperantów – sprawdzona 
formuła śniadań spełniła oczekiwania wielu naszych Klientów i ich partnerów 
uczestniczących w zeszłorocznej edycji.

W tym roku, tradycyjnie już, możemy pochwalić się kolejnymi sukcesami w 
rankingach Rzeczpospolitej dotyczących firm audytorskich (12. miejsce wg wielkości 
przychodów za 2013 r.) oraz firm doradztwa podatkowego (15. miejsce wg wielkości 
przychodów za 2013 r.). Ponadto otrzymaliśmy nagrodę „M&A Awards” w kategorii 
„Financial Due Diligence Provider of the Year Poland” oraz zostaliśmy wyróżnieni 
nagrodą Warsaw Business Journal 2014 w kategorii „Exceptional Growth Story”. 
Nasza współpraca z innymi firmami członkowskimi międzynarodowej sieci RSM 
oznacza dostęp do ponad 35.000 specjalistów w ponad 100 krajach na całym świecie. 
Oferujemy Państwu usługi w zakresie audytu, doradztwa podatkowego, doradztwa 
prawnego, doradztwa księgowego i doradztwa transakcyjnego. Poprzez 
zaangażowanie w rzetelną i sprawną obsługę Państwa firmy, chcemy mieć swój udział 
w rozwoju Państwa biznesu.  

W tym roku, dbając o środowisko naturalne, rezygnujemy z wysyłki indywidualnych 
papierowych zaproszeń drogą pocztową. Liczymy jednak na Państwa równie 
pozytywną reakcję jak w roku ubiegłym. Zgłoszenia prosimy dokonywać w terminie 
do dnia 30 września 2014 r. poprzez wypełnienie krótkiego formularza dostępnego 
pod adresem:

http://form.jotformeu.com/form/42462087073353

Będzie nam niezmiernie miło powitać Państwa na tegorocznych „Śniadaniach z 
Doradcą”! Ewentualne pytania prosimy kierować do Państwa doradców w RSM 
Poland KZWS lub przesłać maila na adres: sniadanie@rsmi.pl.

Pozdrawiamy serdecznie,

Zespół RSM Poland KZWS


