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Kraków, 28 sierpnia 2012 roku

Szanowni Państwo,
Wychodząc naprzeciw potrzebom wyrażanym przez szereg Koleżanek i Kolegów biegłych rewidentów,
zainteresowanych zróżnicowanymi, w tym nowymi formami szkolenia, ukierunkowanymi głównie na
warsztatowe, praktyczne zajęcia, pragnę zaprosić Państwa na szkolenia w ramach doskonalenia
zawodowego dla biegłych rewidentów, organizowane w Krakowie przez PRO AUDIT Kancelaria
Biegłych Rewidentów Spółka z o.o.
Mając świadomość jak potrzebne jest pogłębianie praktycznych umiejętności związanych z badaniem
sprawozdań finansowych i szerzej, pracą audytora postanowiliśmy zaangażować się od tego roku w
organizowanie doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów.
Rozumiemy, iż część z nas nie ma możliwości wyjazdu na szkolenie poza Kraków, dlatego chcemy być
obecni również na miejscu.
Szkolenia miejscowe będą się odbywać w stałej lokalizacji – w Hotelu Park Inn, położonym przy
Rondzie Grunwaldzkim, z łatwym dojazdem środkami komunikacji miejskiej oraz łatwą możliwością
parkowania samochodów prywatnych.
Termin szkoleń też staramy się ujednolicić – będą się one odbywały, poza jednym wyjątkiem, w
czwartki i piątki.
Przedstawiając naszą propozycję chcemy dostosować ją w jak najszerszym stopniu
do potrzeb Koleżanek i Kolegów, szczególnie tych wykonujących zawód biegłego rewidenta. Stąd
zaplanowaliśmy zróżnicowane formy szkolenia, w zależności od tematu, kładąc mocny nacisk na
doskonalenie praktycznych umiejętności.
I tak, przykładowo, szkolenie dotyczące krajowych standardów rewizji finansowej będzie prowadzone
przede wszystkim w formie warsztatów, z zastosowaniem praktycznych przykładów, pracy w grupach,
a następnie dyskusji o rozwiązaniach rekomendowanych przez każdą z grup, moderowanej przez
prowadzącego zajęcia.
Natomiast moduł dotyczący wkładów niepieniężnych w ujęciu bilansowym i podatkowym, będzie
prowadzony w formie wykładu przez dydaktyka i wykładowcę należącego do najbardziej
rozpoznawalnych i uznanych nie tylko w naszym regionie.
Ponadto, przewidujemy udział w prowadzeniu szkoleń przez osoby nie znane dotąd w naszym
środowisku, ale mające bogate, czasem unikalne doświadczenie w określonej dziedzinie.
Jestem przekonany, iż skorzystanie z naszego zaproszenia i uczestnictwo w wybranych przez Państwa
szkoleniach przyniesie Państwu dużo korzyści, satysfakcji i przyjemności.
Serdecznie zapraszam do wspólnego doskonalenia naszych zawodowych umiejętności
i gorąco pozdrawiam,
Mirosław Kośmider
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