KARTA ZGŁOSZENIA

SZKOLENIE OBLIGATORYJNE 2020 r.

PIBR RO/Toruń

Tel: 509 461 661;
www.torun.pibr.org.pl

Ul. Wysoka 16, 87-100 Toruń

501 567 777
e-mail: torun@pibr.org.pl

DANE UCZESTNIKA
Nazwisko
Imię
Nr w rejestrze
Adres zameldowania
Adres do korespondencji
Tel./fax
E-mail
] PROSZĘ O WYSTWIENIE FAKTURY VAT

[

Nazwa płatnika (DANE DO FAKTURY)
Adres płatnika

(DANE DO FAKTURY)

Nr NIP

(DANE DO FAKTURY)

Terminy:
05.-29.10.2020
Zgłaszam uczestnictwo w następujących
seminariach obligatoryjnego doskonalenia
zawodowego biegłych rewidentów w 2019r.:
(w odpowiedniej kratce zaznaczyć X)

Moduł 5.2017.AR.8

Moduł 28.2020.A.8

Moduł 20.2019.AR.8

[ ]

[ ]

[ ]

05.10.2020

09 .10.2020

27.10.2020

Moduł 22.2019.A.8

Moduł 27.2020.A.8

[ ]
28.10.2020

[ ]
29.10.2020

[[

Tematyka:
Moduł 5.2017.AR.8 – Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego (8h - w tym: 4 Rewizja finansowa/4 Rachunkowość) –
wykładowca Krzysztof Budasz
Moduł 20.2019.AR.8 – Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych (8h – w tym: 4 Rewizja finansowa /4 Rachunkowość) –
wykładowca Jadwiga Godlewska
Moduł 22.2019.A.8 – Zasady etyki w praktyce – nowelizacja Kodeksu etyki IFAC (8h Rewizja finansowa) – wykładowca Justyna
Beata Zakrzewska
Moduł 27.2020.A.8 – Wpływ ryzyka zniekształcenia sprawozdania finansowego drogą oszustwa na proces akceptacji badania i jego
przebieg – aspekty praktyczne i formalnoprawne (8h Rewizja Finansowa) – wykładowca Justyna Beata Zakrzewska
Moduł 28.2020.A.8 – Zdolność jednostki do kontynuowania działalności a proces badania – odpowiedzialność, wymogi, realizacja i
dokumentowanie z wykorzystaniem narzędzi dostępnych na rynku krajowym (8h Rewizja Finansowa) –
wykładowca Teresa Fołta
|

Cena obejmująca: szkolenie + materiały szkoleniowe
1.
Szkolenie - 40 godzinny cykl - cena 1.100,00
2.
Szkolenie - 32 godzinny cykl - cena
880,00
3.
Szkolenie - 24 godzinny cykl - cena
660,00
4.
Szkolenie - 16 godzinny cykl - cena
440,00
5.
Szkolenie - 8 godzinny cykl - cena
220,00

z kpl. materiałów
z kpl. materiałów
z kpl. materiałów
z kpl. materiałów
z kpl. materiałów

W myśl komunikatu nr 48/2015 KIBR z dnia 10.02.2015r. każdy uczestnik szkolenia musi otrzymać materiały szkoleniowe – podręczniki.

Należność za szkolenie: ………………..……………………………
Słownie:

………………………………………………………………………………………………………

Konto bankowe KIBR O/Toruń

PKO BP

15 1020 5011 0000 9802 0250 9123

Zgłoszenia należy przesłać do dnia 05.09.2020r.
Z uwagi na wytyczne KRBR ograniczające ilość słuchaczy na zajęciach wykładowych i warsztatowych, o zapisach decyduje kolejność
zgłoszeń.
Prosimy o uiszczenie zapłaty za szkolenie przelewem bankowym do dnia:

15.09.2020r.

Wyrażam zgodę na przechowywanie moich danych osobowych i korzystanie z nich dla celów działalności szkoleniowej Regionalnego Oddziału PIBR w Toruniu. Zgodnie z ustawą z 20 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych zachowuję prawo do wglądu oraz poprawienia swoich danych osobowych. Nie wyrażam zgody na udostępnianie moich danych innym podmiotom.

…………………………………………..
data

…………………………………………………………………..
Podpis osoby upoważnionej

