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Kraków, 25 października 2017 roku
Szanowni Państwo,
Pragnę gorąco podziękować za Państwa udział w szkoleniu zorganizowanym przez
nas w Sopocie w dniach od 11 do 15 września 2017 roku w ramach obligatoryjnego
doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów.
Tegoroczne spotkanie z paru powodów było szczególne. Po kilku wyjazdach w góry, pierwszy
raz, zainspirowani sugestiami uczestników spotkaliśmy się nad morzem. Zapewne
dla większości z nas była to dobra okazja, ażeby dotknąć tych szczególnych miejsc, dać się
ponieść urokowi trójmiejskich plaż, sopockiego klimatu, gdańskiej starówki oraz wspólnej
wyprawy „historycznym, pirackim” statkiem.
Dziękujemy również, że zechcieliście Państwo uświetnić nasz skromny jubileusz 15-lecia
istnienia PRO AUDIT. Ogromną przyjemnością i satysfakcją była da nas również obecność
gości Pani Ewy Sowińskiej, Wiceprezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz Pani
Prof. Dr hab. Teresy Martyniuk Rektora Sopockiej Szkoły Wyższej. Jestem też wdzięczny
za gratulacje otrzymane z Polskiej Izby Biegłych Rewidentów oraz miłe słowa wypowiedziane
przez Panią Prezes i Panią Profesor.
Bardzo dziękuję Wam Wszystkim, Drodzy Państwo, za wspaniałą, ciepłą, rodzinną atmosferę.
Za wzajemną życzliwość, troskę i otwartość. Mam nadzieję, że każde z nas znalazło okazję,
ażeby doświadczyć w tym czasie wiele ciekawych, miłych chwil i przeżyć, pogłębić
dotychczasowe znajomości, poznać nowe osoby, a także dobrze razem spędzić wolny czas.
Jak co roku, cieszymy się także z obecności kolejnych osób, które dołączyły do naszej grupy.
Mam nadzieję, że Państwo również poczuli się dobrze i swobodnie w naszym gronie.
Niezależnie od atrakcyjności miejsca szkolenia oraz dodatkowych punktów programu,
niezmiennie najważniejszym dla nas pozostaje poziom merytoryczny szkoleń,
a przede wszystkim osoby prowadzące. Dlatego chciałbym gorąco podziękować naszym
Wykładowcom: Waldkowi Lachowskiemu, Tomkowi Zielke, Anecie Wilk-Łyś, Emilii Kozień
oraz Arturowi Racińskiemu za współpracę, ich zaangażowanie oraz takie poprowadzenie
zajęć, iż mogliśmy o merytorycznych, czasem bardzo trudnych zagadnieniach, rozmawiać
w sposób bardzo praktyczny i prosty.
Wspaniale było zobaczyć się w Sopocie! Takie chwile upewniają nas w przekonaniu, że to co
robimy jest wartościowe, przydatne i doceniane. Dlatego już myślimy o propozycji na kolejny
rok, licząc na to, że zainteresuje ona Państwa i znowu będziemy mieli przyjemność spędzenia
wspólnie pożytecznego i miłego czasu.
Gorąco i serdecznie pozdrawiam,

Prezes Zarządu: Mirosław Kośmider
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