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Zaproszenie  

Zarząd Wielkopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych 

serdecznie zaprasza Państwa do wzięcia udziału w organizowanym 

Szkoleniu „Zmiany w podatku VAT”  

Data: 26-27 sierpnia 2021 r. (czwartek-piątek) 

Zakwaterowanie: Hotel Delicjusz, ul. Poznańska 1, Trzebaw, 62-060 Stęszew 

Pokoje: 70 miejsc noclegowych, noclegi w pokojach 2-osobowych  

1. W celu prawidłowego zorganizowania szkolenia Zarząd Oddziału prosi doradców 

podatkowych do zapisywania się poprzez panel mDoradca 

(www.mdoradca.krdp.pl) najpóźniej do dnia 15 sierpnia 2021 r.  

2. Termin bezkosztowego zgłaszania rezygnacji z udziału w szkoleniu upływa  
w dniu 15 sierpnia 2021 r. W przypadku rezygnacji przez zgłoszonego doradcę  
z uczestnictwa w szkoleniu po wyznaczonym terminie, doradca podatkowy 
zobowiązany zostanie do pokrycia pełnych kosztów udziału w szkoleniu   
(bez dofinansowania – kwota 500,00 zł/brutto). Doradca podatkowy, który zapisał 
się na szkolenie, nie przybył na szkolenie i nie powiadomił Wielkopolskiego 
Oddziału KIDP do dnia 15 sierpnia 2021 r., że nie będzie uczestniczył w szkoleniu 
zobowiązany zostanie do pokrycia pełnych kosztów udziału w szkoleniu  
(bez dofinansowania – kwota 500,00 zł/brutto). 
 

3. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc (70 miejsc) o przyjęciu na listę 
uczestników szkolenia decyduje kolejność zgłoszeń w panelu mDoradca.  
Doradcy podatkowi przyjęci na listę uczestników zobligowani są do dokonania 
wpłaty za udział w szkoleniu do dnia 15 sierpnia 2021 r. Po tym terminie przyjęte 
zgłoszenia bez opłaty zostaną „odrzucone” z panelu mDoradca. W następnej 
kolejności na listę uczestników szkolenia będą przyjmowane osoby z listy 
rezerwowej. 
 

4. Udział w szkoleniu jest odpłatny na konto Oddziału i wynosi: 

a) 250,00 zł/brutto - dla doradcy podatkowego  

b) 500,00 zł/brutto - dla osoby towarzyszącej doradcy podatkowego  

(kwota bez dofinansowania) 

http://www.mdoradca.krdp.pl/
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c) 500,00 zł/brutto – dla doradcy podatkowego, który zapisał się na szkolenie,  

nie skorzystał z zarezerwowanego miejsca i nie powiadomił pisemnie  

Wielkopolskiego Oddziału KIDP do dnia 15 sierpnia 2021 r., że nie będzie 

uczestniczył w szkoleniu (kwota bez dofinansowania). 

Cena obejmuje: szkolenie, przerwę kawową, obiad, kolację, śniadanie, nocleg 

zgodnie z harmonogramem szkolenia. 

Wpłaty za udział w szkoleniu prosimy dokonywać na poniższe konto:   

Krajowa Izba Doradców Podatkowych 

Oddział Wielkopolski 

Nr konta: 91 1140 1124 0000 4004 3000 1027  

W tytule przelewu prosimy podać: szkolenie 26-27.08.2021 r. oraz imię, 

nazwisko i numer wpisu na listę doradców podatkowych.  

5. Punkty kwalifikacyjne za udział w szkoleniu 
 

Zgodnie z Zasadami Etyki Zawodowej Doradców Podatkowych określającymi zasady 
stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych doradcy podatkowi biorący udział  
w szkoleniu uzyskają 5 punktów.  
 

 
 

Marek Hoffman 

Przewodniczący Zarząd  

Wielkopolskiego Oddziału KIDP 

                                                                                                                                                                           


