
Grudzień 2017

Paper F5
Performance Management □
Paper F7
Financial Reporting □
Paper F9
Financial Management □
Paper P1
Governace, Risk and Ethics □
Paper P2
Corporate Reporting □
Paper P3
Business Analysis □
Paper P5 
Advanced Performance Management □
Paper  P7
Advanced Audit and Assurance □

Podręczniki □ wersja

papierowa

□ wersja

elektroniczna

Zgłoszenie

Proszę wypełnić formularz zgłoszeniowy 
i przesłać na powyższy numer faksu lub 
adres e-mail. Po otrzymaniu formularza 
PwC prześle potwierdzenie przyjęcia 
zamówienia.

Czas dostawy materiałów w wersji 
papierowej to ok. 3 tygodni.

Możliwa forma dostawy materiałów: 

• Odbiór osobisty w siedzibie PwC
(Warszawa, Poznań, Kraków, Łódź, 
Gdańsk, Wrocław, Katowice) 

• Przesyłka kurierska – przy wyborze 
tej opcji do faktury VAT będzie 
naliczana dodatkowa opłata w 
wysokości zależnej od wagi przesyłki. 

Formularz zgłoszeniowy ACCA

Faks: +48 22 742 4340 e-mail: pwc.academy@pl.pwc.com

Warunki uczestnictwa

• Formularz zgłoszeniowy ma formę  umowy 
pomiędzy powyższą firmą/osobą a PwC
Polska Sp. z o.o.

• Opłata za ACCA Live Online obejmuje zestaw 
podręczników i Course Notes, dostęp do 
platformy online z dodatkowymi materiałami 
oraz szkolenie online. 

• Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego 
przesłane zostanie potwierdzenie przyjęcia 
zamówienia.

• Płatność za szkolenie następuje na podstawie 
faktury VAT wystawiona z 14-dniowym 
terminem płatności.

• Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu 
przyjmowana jest faksem lub mailem nie 
później niż na 14 dni przed rozpoczęciem 
szkolenia. Rezygnacja po upływie ww. 
terminu skutkuje obowiązkiem uiszczenia 
pełnej opłaty za szkolenie na podstawie 
wystawionej faktury VAT. Możliwe jest 
zgłoszenie zastępstwa za powyższego 
uczestnika szkolenia. Nieobecność na 
szkoleniu nie zwalnia z obowiązku uiszczenia 
opłaty za szkolenie i nie stanowi podstawy do 
zwrotu należności.

• PwC Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo 
do odwołania lub zmiany terminu szkolenia 
do 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia. 

Jesień 2017
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