
 
 

     

 
 

 
Obligatoryjne doskonalenie 

zawodowe 2020 
CONCORDIA 

 
 
 

W sercu Karkonoszy… 
 

 
 

 

Termin:  
 

30 sierpnia – 5 września 2020 r. (7 dni, 6 noclegów) 
 
 
 
 
 

 



 
 
Już po raz czwarty serdecznie zapraszamy na organizowane przez Regionalny 
Oddział PIBR w Łodzi, wyjazdowe obligatoryjne doskonalenie zawodowe biegłych 
rewidentów.  
 
Ponownie zabieramy Was w Karkonosze… 
Położona na szczycie góry, centralnie pomiędzy Karpaczem a Szklarską Porębą, znana już 
niektórym 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…        

  
Pomimo bardzo trudnego czasu, pomimo dużej niepewności, pomimo wciąż panującej epidemii 
w związku ze zniesieniem obostrzeń związanych z podróżowaniem i organizacją imprez a także 
zniesieniem obowiązku noszenia maseczek na otwartej przestrzeni postanowiliśmy ostatecznie 
o organizacji naszego corocznego szkolenia w formule wyjazdowej. Szkolenia organizowane w tej 
formule sprzyjają skupieniu, odizolowanie od codziennych obowiązków umożliwia pełną 
koncentrację na omawianych zagadnieniach, a odpoczynek i relaks zaplanowany po szkoleniach 
daje niepowtarzalną okazje do integracji i nabrania dystansu do codzienności.                      
 

  

Informacje o szkoleniu:      
 
Leasingowa rewolucja w MSSF 16 „Leasing” oraz różnice do polskiego prawa bilansowego   
Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych    
Zdolność jednostki do kontynuowania działalności – nowy temat!          

 
 
NOWOŚĆ!  2h samokształcenia  - dla korzystających z ODZ – samokształcenie GRATIS! 
 
Rozwiązywanie konfliktów - Komunikacja Bez Przemocy (NVC) 
 
NVC to konkretna metoda przeciwdziałająca przemocy w sytuacjach konfliktowych. Jest równie 
skuteczna w skonfliktowanych grupach społecznych, w zespołach zawodowych jak i w bliskich 
relacjach partnerskich. 
Według tej metody życie bez konfliktów nie polega na tym, że wszyscy mamy to samo zdanie, ale na 
tym, że umiemy uszanować zdanie innych nie rezygnując jednocześnie z własnego. 

 
W programie m. in.   
• szkolenie obligatoryjne w wymiarze 24h,  
• szkolenie tzw. „miękkie” w wymiarze 2h – zaliczające 2h samokształcenia, 
• wycieczka do Jańskie Łaźnie (Czechy),  
• wycieczka do Skalnego Miasta (Czechy),  
• zwiedzanie okolicznych atrakcji – Zamek Chojnik, Wodospad Podgórnej, Ogrody Japońskie, 
• ognisko z karaoke, 
• kolacja biesiadna i festiwal pierogów, 
• serwis pokładowy podczas podróży, 
• inne atrakcje oraz niezapomniane wrażenia… 
Zapewniamy niepowtarzalny klimat, wspaniałą atmosferę oraz moc wrażeń i wspomnień… 
 



 

Cena pobytu z ODZ 24h:   2.820,00 zł. / os 
 
Cena pobytu bez ODZ:   1.930,00 zł. / os 
 

Preferencyjne ceny dla uczestników naszych wcześniejszych 
szkoleń wyjazdowych!!! 

dla uczestników  
jednego z ODZ wyjazdowego 2017-2019            
cena pobytu z ODZ 24h:  2.670,00 zł. / os 
cena pobytu bez ODZ:  1.780,00 zł. / os 

 
co najmniej 2-ch z ODZ wyjazdowego 2017-2019     
cena pobytu z ODZ 24h:  2.520,00 zł. / os 
cena pobytu bez ODZ:  1.630,00 zł. / os 

 
 
Zgłoszenia do 30 czerwca 2020r: 
- na załączonym formularzu e-mailem na adres lodz@pibr.org.pl  
lub 
- poprzez naszą stronę www.lodz.pibr.org.pl (w sekcji szkolenia) 
 
Uprzejmie informujemy, iż ilość miejsc jest ograniczona, a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń 
oraz wpłata przedpłaty. 
 



 

 
Wpłaty: 
Przedpłatę w wysokości : 
1.500,00 zł.  za os. należy dokonać do dnia 30 czerwca 2020r. na nasze konto: 
           46 1050 1461 1000 0022 0081 9973. 
Pozostałą kwotę w wysokości należy przekazać w terminie do 30 lipca 2020r.  
 

 
Rezygnacja: 
Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej (e-mail). W przypadku 
rezygnacji osoba rezygnująca pokrywa następujące koszty: 
 do dnia 30 lipca 2020r. – 50% ceny szkolenia 
 po 30 lipca 2020r. – 100% ceny szkolenia 

 
 

Istnieje możliwość zakwaterowania w pokoju jednoosobowym za dodatkową opłatą w miarę ich 
dostępności. 
 
 
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych. 

                                 
    Serdecznie zapraszam 

                           
  Agnieszka Kryśkiewicz-Burnos 

          Prezes Regionalnej Rady 
           Oddziału PIBR w Łodzi 

 
 

 

 
 


