
 
 

     

 
 

 
Obligatoryjne doskonalenie 

zawodowe 2019 

 
 
 

W sercu Karkonoszy… 
 

 
 

CONCORDIA 

 
 

Termin:  
 

6 - 11 października 2019 r. (6 dni, 5 noclegów) 
 
 
 
 
 

 



 
Już po raz trzeci serdecznie zapraszamy na organizowane przez Regionalny 
Oddział PIBR w Łodzi, wyjazdowe obligatoryjne doskonalenie zawodowe biegłych 
rewidentów. 
 
A tym razem zabieramy Was w Karkonosze… 
Położona na szczycie góry, centralnie pomiędzy Karpaczem a Szklarską Porębą, Concordia 
jest otoczona mnóstwem atrakcji, takich jak Termy Cieplickie, zamek Chojnik, Śnieżka czy 
Dolina Pałaców i Ogrodów.  
Concordia w Zachełmiu to nie tylko trzygwiazdkowy hotel, to przede wszystkim miejsce ze świetną 
atmosferą. Będąc w tym hotelu ma się wrażenie pobytu u dobrych znajomych, gdzie można 
zachowywać się swobodnie bez zbędnej pompatyczności. To właśnie lokalizacja w spokojnym 
Zachełmiu, z dala od deptaków w Karpaczu czy zgiełku Szklarskiej Poręby sprawia, że chce się 
tutaj wracać…                              

 

  

Informacje o szkoleniu:      
 
8h Rachunkowość    Koszt wytworzenia jako podstawa wyceny produktów  
         Wykładowca: Ewa Stopczyńska  
  Zakres szkolenia: 

• Ustalanie kosztu wytworzenia produktów. 
• Niewykorzystane zdolności produkcyjne i ich wpływ na wycenę produktów. 
• Ujęcie w księgach, ujawnienie i prezentacja w sprawozdaniu finansowym 

produktów obejmujących wyroby gotowe, półfabrykaty, produkty w toku  
i usługi krótkoterminowe. 

 
 
16h Audyt  Wykorzystanie kontroli wewnętrznej w procesie badania 

 sprawozdań finansowych małych i średnich przedsiębiorstw  
 oraz świadczenia innych usług atestacyjnych    

        Wykładowca: Małgorzata Wołosz  
Cele szkolenia: 
• Zapewnienie wsparcia merytorycznego w zakresie przeprowadzania badania 

sprawozdań finansowych małych i średnich jednostek z wykorzystaniem 
kontroli wewnętrznej w sposób zgodny z wymogami MSB. 

• Nabycie wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat istoty, komponentów i 
funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w stopniu umożliwiającym 
wykorzystanie tej wiedzy przy świadczeniu innych usług atestacyjnych (w tym 
objętych zakresem KSRF 3402). 

• Zwrócenie uwagi na specyficzne aspekty związane z możliwością polegania na 
skuteczności systemu kontroli wewnętrznej w mniejszych jednostkach, ryzyku 
obejścia systemu przez kierownictwo oraz problemach z brakiem formalizacji 
procedur. 

• Zapoznanie uczestników szkolenia z wytycznymi dotyczącymi kroków 
podejmowanych w celu zrozumienia kontroli wewnętrznej istotnej dla badania: 
ocena modelu i wdrożenia kontroli wewnętrznej oraz dokumentacja związanych z 
tym zagadnień. 

• Nabycie wiedzy na temat związku kontroli wewnętrznej (w tym w obszarze 
systemów informatycznych) z rzetelnością i kompletnością informacji 
finansowych oraz szeroko rozumianym ryzykiem zniekształcenia sprawozdania 
finansowego. 

• Ułatwienie dokonania wyboru pomiędzy badaniami zgodności a badaniami 
wiarygodności (tam gdzie jest to możliwe). 

• Zdobycie wiedzy na temat właściwego formułowania oczekiwań biegłego 
rewidenta w odniesieniu do członków zespołu i ewentualnie ekspertów 
zewnętrznych, którym chcemy zlecić zbadanie elementów systemu kontroli 
wewnętrznej (w tym systemów informatycznych), ze szczególnym 
uwzględnieniem ogólnego celu badania. 



 
 
W programie m. in.   
• szkolenie obligatoryjne w wymiarze 24h,  
• całodniowa wycieczka do Pragi,  
• zwiedzanie okolicznych atrakcji,  
• ognisko,  
• kolacja biesiadna przy akompaniamencie regionalnego zespołu Szyszak, 
• przejazdy klimatyzowanym autokarem, 
• i inne atrakcje… 
 
Zapewniamy niepowtarzalny klimat, wspaniałą atmosferę oraz moc wrażeń i wspomnień… 
 

 
I. Cena pobytu ze szkoleniem:  2.300,00 zł. / os 

 
II. Cena pobytu bez szkolenia:  1.500,00 zł. / os 

 
 
Zgłoszenia: 
Zgłoszenia na załączonym formularzu prosimy kierować w terminie do 31 maja 2019r. poprzez 
naszą stronę www.lodz.pibr.org.pl (w sekcji szkolenia), e-mailem na adres lodz@pibr.org.pl lub 
pocztą.  
Uprzejmie informujemy, iż ilość miejsc jest ograniczona, a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń 
oraz wpłata przedpłaty. 
 
 

Wpłaty: 
Przedpłatę w wysokości : 
1.000,00 zł.  należy dokonać do dnia 31 maja 2019r. na nasze konto: 
           46 1050 1461 1000 0022 0081 9973. 
Pozostałą kwotę w wysokości 1.300,00 zł. (lub 500,00 dla osób niekorzystających ze szkolenia) 
należy przekazać w terminie do 30 czerwca 2019r.  
 
 

Rezygnacja: 
Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej (e-mail). W przypadku 
rezygnacji osoba rezygnująca pokrywa następujące koszty: 
 od dnia 31 maja 2019r. do dnia 30 czerwca 2019r. – 50% ceny szkolenia 
 po 30 czerwca 2019r. – 100% ceny szkolenia 

 
 
 
 
 
 

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych. 

                                      
                                                Serdecznie zapraszam 

                   
 
                            Agnieszka Kryśkiewicz-Burnos 
                                 Prezes Regionalnej Rady 
                                   Oddziału PIBR w Łodzi 
  
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Data……………..  
                                                                                      Podpis ……………………………………. 
 
Administratorem danych osobowych jest Polska Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa), e-mail: biuro@pibr.org.pl (zwana dalej 
"PIBR"). Jednocześnie informujemy, iż został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych (,,IOD”), adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 
Warszawa, adres email: iod@pibr.org.pl.  
Dane osobowe gromadzone za pomocą niniejszego formularza w celu przesyłania informacji o organizowanych przez PIBR szkoleniach, eventach oraz innych 
wydarzeniach przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (RODO). Dane osobowe gromadzone w celu zawarcia umowy o przeprowadzenie szkolenia będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.  
Dane osobowe mogą być także przetwarzane na podstawie 6 ust. 1 lit. f RODO w przypadku zbyt późnego odstąpienia od umowy, przy czym prawnie uzasadniony 
interes realizowany przez Administratora należy rozumieć jako dochodzenie roszczeń powstałych w związku z zawartą umową o przeprowadzenie szkolenia.  
Dane podane w  celu przesyłania informacji o organizowanych przez PIBR szkoleniach, eventach oraz innych wydarzeniach drogą elektroniczną będą 
przetwarzane do czasu cofnięcia zgody podmiotu danych. W przypadku przystąpienia do szkolenia dane osobowe będą przetwarzane do czasu odbycia się 
przedmiotowego szkolenia, a także po jego zakończeniu w przypadku odpłatnego szkolenia przez okres 5 lat od zakończenia okresu obrachunkowego wynikający z 
ustawy o rachunkowości. Dodatkowo w przypadku gdy uczestnik szkolenia jest biegłym rewidentem dane o odbytym szkoleniu będą przetwarzane w celu 
udokumentowania odbycia obowiązkowego szkolenia biegłych rewidentów, wynikającego z ustawy o biegłych rewidentach oraz aktów wykonawczych. Dane 
osobowe w celu dochodzenia roszczeń związanych z umową o przeprowadzenie szkolenia będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń, zaś w przypadku 
ich spłaty przez okres 5 lat od zakończenia okresu obrachunkowego wynikający z ustawy o rachunkowości.  
Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub 
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody (w przypadku jej wyrażania) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych 
osobowych narusza przepisy RODO. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przesyłania informacji o  szkoleniach jest dobrowolne, ale 
niezbędne jeśli chce Pan/Pani otrzymywać przedmiotowe informacje. Podanie danych w formularzu w zakresie niezbędnym do zawarcia umowy o 
przeprowadzenie szkolenia jest dobrowolne ale niezbędne w celu zawarcia ww umowy. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać ujawnione pracownikom i 
współpracownikom PIBR, a także podmiotom przetwarzającym (Procesorzy), na podstawie zawartych umów, zapewniającym odpowiedni poziom bezpieczeństwa 
danych osobowych. 
 Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa (PIBR) drogą elektroniczną informacji 
handlowych związanych z działalnością PIBR, w szczególności informacji o produktach, publikacjach, konferencjach organizowanych lub współorganizowanych 
przez PIBR. Powyższa zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie. 
 Wyrażam zgodę na przedstawienie przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa (PIBR) drogą telefoniczną, na 
podany przeze mnie w niniejszym formularzu numer telefonu,  informacji handlowych związanych z działalnością PIBR, w szczególności informacji o produktach, 
publikacjach, konferencjach organizowanych lub współorganizowanych przez PIBR. Powyższa zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie. 

 

DANE UCZESTNIKA DANE DO FAKTURY 
Imię i nazwisko: Pełna nazwa firmy oraz adres siedziby: 

 Data i miejsce urodzenia: 

Nr biegłego: 

PESEL: 

Telefon : NIP: 

e-mail: e-mail: 

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA TERMIN CENA  
/ OS. ZAMAWIAM 

WYJAZDOWE SZKOLENIE 
OBLIGATORYJNE 

Concordia 
06-11.10. 2019 r. 

 
2.300,00 zł. 
(wariant I )  

 

1.500,00 zł.  
(wariant II) 

 


