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Kraków, 8 maja 2013 roku
Szanowni Państwo,
Pragniemy zaprosić Państwa na szkolenia, w ramach doskonalenia zawodowego dla biegłych
rewidentów, które nasza Kancelaria organizuje w roku 2013, na podstawie uprawnienia
otrzymanego zgodnie z wymogami prawa od Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.
Jest mi tym bardziej miło skierować to zaproszenie, mając w pamięci bardzo życzliwy
i pozytywny odbiór naszych dotychczasowych szkoleń. W opinii znakomitej większości
ich uczestników, były one bardzo wysoko ocenione pod względem merytorycznym
i organizacyjnym, w szczególności za ich praktyczny charakter, przydatność w pracy biegłego,
dobór wykładowców oraz możliwość swobodnej wymiany doświadczeń. Każdy z nich
podkreślał też wspaniałą i ciepłą atmosferę, którą, jak sądzę, zawdzięczamy wkładowi
wszystkich uczestników.
W roku bieżącym planujemy zorganizować jeszcze bardziej zróżnicowane szkolenia,
korzystając również z dotychczasowych doświadczeń.
Proponujemy zatem szkolenie wyjazdowe w Ustroniu (5-dniowe albo 3-dniowe), szkolenia
w Krakowie, unikalne w swoim charakterze szkolenie w Kopalni Soli „Wieliczka”, a także
warsztaty na temat procedur badania.
Na blok szkoleniowy 5 albo 3 dniowy zapraszamy osoby chcące wyłączyć się na jego czas
z codziennych obowiązków. Ułatwi to skupienie się na tematyce szkolenia, ale także umożliwi
przeznaczenie wolnego czasu na odnowienie i pogłębienie naszych relacji, relaks
w komfortowych warunkach oraz spędzenie miłego czasu w pięknym otoczeniu.
Szkolenia w Krakowie planujemy, podobnie jak w roku ubiegłym w stałych dniach tygodnia –
w czwartki i piątki, co umożliwi osobom spoza Krakowa połączenie odbycia szkolenia
z możliwością spędzenia weekendu w Krakowie.
Ponadto, zaplanowaliśmy unikalne, zapewne pierwsze w historii KIBR szkolenie pod ziemią,
w odpowiednio przystosowanej do tego celu Komorze Drozdowice w Kopalni Soli
„Wieliczka”. Z pewnością będzie to wyjątkowa okazja do odwiedzenia tego miejsca w tak
szczególnym charakterze.
Wreszcie, odpowiadając na liczne prośby i zapytania, i zgodnie z naszymi zapowiedziami,
będziemy kontynuować, już poza obligatoryjnymi szkoleniami – warsztaty dotyczące procedur
badania, w oparciu o przykłady, pracę w grupach oraz dyskusję moderowaną przez
doświadczonych biegłych. Szczególną uwagę zwrócimy na efektywność procedur badania.
Jestem przekonany, iż skorzystanie z naszego zaproszenia i uczestnictwo w wybranych przez
Państwa szkoleniach przyniesie Państwu dużo korzyści, satysfakcji i przyjemności.
Serdecznie zapraszamy,
Mirosław Kośmider
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