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M;rrn przvjcnrność przedstau,ic P;iństwu ofertę na badanie spraTvozdania finansorvego
Polsliiego Związku Łyżwiarstwa Szvbkiego za tok 2a16.

Jalro jedna z niodącvch firrn atldl,Lorskich, jcsteśnr). śn,iadonri potrzeb i oczekiv,ań
naszych Klientórr,. Na bazie dłtrgoletrriego doŚwiadczenia \1rypraco\!,aliŚmr. takje metody prac)-}
aby audrt nie b,vł jed_vnie sllchą oceną prov,adzonej polityki rachunko\ł,oŚci. Zda;em1. sobie
SPre.w'ę, iz obecne oczeki§.ania od audytora znlcznie przekraczają standardo§,e v-l,konanie
procedllr re§,izyjn}-ch. Uważarny, :,ż relacja międz:1 Spółką i audytorem powinna byĆ oparta na
specl'ficznej rł,ięzi i biezącvm kont,rlicie, s/ ramach którego audytor pełni rolę doradc_.l i
konsultanta, z |<r,órym mozna przedyskutorvać istotne planowane transakcje badź sposób ich
ujęcia v, księgtrch.

Do niniejszego pisma z-atączamy ofertę, w której przedstawiamy Państwu koncepcję
v').konania i,isługi a,-rdltu, metod1. i terminy badania, propozycję wynagrodzenia, 1istę
referencyjn4 potwierdzającą doświadczenie Grupy Gumułka w badaniu spra*,ozdań finansow1,6|.

JesteŚm1- $otouli do podjęcia długoterminowej współprac1- zape]ń,niającej biezące
rr-sparcie audlrtora v, roz.ł,oju Państw,r biznesu.

Serdecznie zapraszam do kontalrtu

Z, *^y r ą z a.nl i s z ą c t t n l?1 r,

Jo:rntra Manik
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GRŁjFA GLih{UŁKA - AUDYT
sPoŁiiA Z CGRiŁNlCZONĄ CDPO\VIEDZlAtNośctą sP. K"

y." ZńWIŁES Fnac

§ A t},ą trI I E S P ŁĄ \Y O Z D n 
^\r 

i A F l N Ą l,J 9 O \Y' F,G O
Badanie 5p,au,ozcllni,r finansol-ego Polskiego Zw_iązku Łl-żwiarstn,a Szybkiego z,a )aI6 rok rvraz z rł'vdanien opinii i

rilPoft Ll

[{" CEL BADAtrIxA

Baclanie róiznego sprau.ozc,lania finansorł.ego będzie rni,iło na celu potnierdzenie rzetelnoŚci i prawidłorvoŚci Przl'gotorr-;nia
sprar,ozóalli, ńrlr.ro..,.go, pozwalającl,ch z clostateczrrą pev,nością rra jednoznaczną ocenę cz;' księgl raclrunkowe wraz z

,Joo.o.l"* iksięgon,l-rrri ,inrroo.ią.l-r,ri poclstawę dokonvrvanr-ch rv niclr zapisów oraz sporządzone na Podstan'ie ksiąg roczne

spr:rn ozclani. 
-łnr.ro.r." 

crclpoo,radłją §.e rr.szr.stkich istotn,ch ;rspektach w)llnogoln okreŚlonvm §- usta\-\-ie o

1x6[gn[6,s'oŚci.
procedur;", rerł,izl.jne Grlrpr. Glinrułka są zx§.sze dostosorł,ane do charakter),stl.czn}-ch cech bacianego Podrniotu, dzięki

czemu wy-niki bac{ania są §-l,soce Llz\:teczne dla Klienta

Wszl,stkie prace w,vkonazespół aud|torski vł składzie:

c biegł.,, rea,ident _ nadzor,_rjąc), i zatn,ierdzając1- x,sz1.51[ie prace asystentów,

.) ćlsyste)/ci biegłego reuirJenr,7 -§,liltonuj4cyu,yznaczoneprzezbiegłegorerr-identaProcedurY,

§§§" ffira*,v §}A§}AN§A
Prlrce rerr.izl.jne proporlujenry podzieliĆ na trzl' et,rpr,:

J.si tn etap niezbęclnv do sporządzerria planu badania n4aściv,ego. W tr:rkcie realtzacji tego etapu

.lr..,rr1. clowiedzieć się jak naj11,ięcej o Palistv,a przeclsiębiorstv,ie, jego otoczenirr gosPodarczr-lrr,

ETAp l ,r,rr.,-,-,i. ksiegorv,ości i kontroli rł,en,nętrzrrej oraz przl,jętl,clr zasadaclr w)rcen}J aktl's-Órv i PasrT r'Ós',

p, ĄDĄNlE \\,sTĘpNE ilirill,,;;:,i;"i.,:TY;';,,j*]]'',],,,i]illi;;;r"_-njili.i','.l.?,d'.",TJ:i'Ji.j.o*'i':*::i

LffiT:j]i j,:,,fii:],;,".'"i,l,:T:..ł;ifl!ffi,"§il,§:,,:i ł?]]:T:d,i#::j1 ""', 
§

ET_\p It Pracorł.rricr- 11:1szego tlz,iału łl_rcli-tli jako obser*,atorz,1- ttczestnicz.l'Ć będą x'sPisie z 11aturY zrracząc-vclr

OBSER\y/ĄC].lA sliłldników nrłjjtkoo.1-ch. zgodrlie z zapl,rnorvanl,nr pfzL'.7. Państq-.r tertlirurzetrr Pr;lc

I|..\\,EN,1ĄR\,żAC.t1 ittlu'entlrl'zltcljrrl,clr.

Ł1_.\p Itt \ii' ostainirrr etapre naszvch prxc przeprurvlclzirrlr- z,goclrrie z pfz\-goto§'-rnvrlli Procedr-rrelrri

- podo,r-zrzoli\:I}l r.'zr-lrtl rtlst,}|.icrrie błetllr,

GtIMIJŁKA



Gi{{jFA Gt]MŁlŁ&A * AijilYT
§[}CŁKA Z CGTąĄFI{CZoNĄ ol]po\VIEDZIAŁNośclĄ Sp. K.

§v" f,{EToI}oLoGiA Ben,ąrqm
1, Zlo I]NTYFIKO\\':\NtE, POTRZEB .lEDNOS^IKI ORĄZ OKRESLŁNIF, Z_\S.\t,; § SPOŁPRĄCY

l Ą1-laLizujerlr- potrzcbr- Kllerrta.

. Dp[c,nuierrrt' rvvboru nretod badani:r.

r CJl_<reślalrll. zasadv rr.spółplacr. ,rrtdvtora z Zlrz-ądellt i pracos,llik.urli błdalrej jednostki, §- tYlll rl- zrkresie zdoLlr-x,ania

infoulacii i potilier.lzcri od stt-on trzeciclr.

2. OI-ENł R\-ZYI{A BADANIA
I]:rdanie p rzepro§,aclzanlJ: ui taki sp,osÓLl, rbl, ogranrczl,Ć rr.z-l.ko b:rd;rrri;r do aliceptou.alnie niskiego pozionlu zgodnego z celerłr

błclrnia. \X', *,rtęprrrłl etapie badania przeplowadz;rrrll,anrlizę zachodz,lcvclr ploct,sóu. o1,7z rozpoznajcrll'kluczowe nrechąni2lny
liontrolrre sta1lo§,iące podstawę ocerrr-ryzvlra badanej jednostki ol,az r:-zyka biegłego rerr.ic]enta a tl'm sanl\'rrr bazę do
zaplarrol.:rnra procedur rvervfikacl,jn),clr.
OcelLr z;rgloz-cri to rl, istocie q,nioski dotr.czące stopnill rl,z}.ka x. poszczególrrych procesach bizrreson'r,-ch. Aby sforrntrło,wać

v,rrioski st ara1]1} się pozriać uwarunkorł.alria działalrrości, a takze proces)i biznesoq.e, które później mają srł,o]e odzwierciecllenie w.

spr.lvozdaniach {irlansoll.),ch, które ró*,rriez korrsultorlalle są z kierorvrrictn,eln jeclnostki, r rr", lrolejnl'ru kroku oPrrrcor.-u,jerrr).

plari audl-trr, którv uwzględnia n,szelkie istotne dla dzi,rłalności aspekt,v.

.], Axll-lz.Ą DZIAŁANIA SYSTEN,IU I\ONTROLI WEVNĘTRZNE] \\, BADANEJ JEDNOSTCE

Na podstas,ie zidentr,likov,anych ri,zl,k dzirrłalności jedrrostki przeprov,adzanr1- analizę sprawnoŚci s}-stern kontroli u'erł'nętrznej,
która urrrozliwi narrł g.skrzanie klientorr.i e§-entuxlnych propozycji ulepszeń. Anaiiza obejnuje rn.in.:

. kolnpletrrość ujęcia transakcji i iclr autorl-zacji przez lrprawniorre osob1.,

. oc€nę mechaniznórv zabezpieczającvclr akt}.rva przed utratą v,artości,

. prawidłori,ość rljęcia transakcji w księgach r;rclrunkow,vclr zgodnie z Ustawą o Rachurrkov,oŚci / MSSF.

-l. (fpnncowANlI] PLAn"Li BADANIA

n,lx1l.godności inlornacjr zarł.artr-c.lr rv przedstawionl,m sprawozdaniu finansorł-r,m. \Veryfikujemv róv'niez konrpletność
infornracji 

'rnnrrr,r.ł.yclr 
i pozafirransowych oraz tralrsakcje po dacie bilansu i ocena zagrożenia kontl,rruacji działalnoŚci.

W ram;łclr blrdania sprarrroz-d;lnia i ocen1, wl,nikórł, przeprov,adziml,:
, Testy
o Procedul )r analit}-czne
. Szcz,egółorr-e badania trrlrsakcji i sald

5. I)RZYG()"f()§/,ĄNI[, Dol(U\,lENl,A{]II Z I]AD,\^\i,Ą ORAZ DoKUvlENTo\\ FINALNYCH
|o zrlior'rczerliu badania d.lkotr.llrr-plezerrt.lcji efektóro,nilszej prac\.. n,r które składać się będą:

- opinia biegłego reu,idełltą zarvielającł strłric-r,dzenie co do plau,idłon.oŚci spras.,ozdar-rił fin,rnsorvego or'.lz cZ\- jrsno i rzetelrrie

przedstan ia ono s\-tuację r-rrajątkon,a. rr.l-1rik finallsov,r- i relrtorvność Jedrlostki,

lcrr-identl otnórł,ierrl,t,

Zrpel rliarlrr- Parisrrr-u clor,łdztrr.o księson.e ilol lilre rł, iolnTle konsultac ji teieiorricznvclt or.lz potr]o. s- ztll-g.lllizol,.r-rriu r

prz.-pr-on-a.lzeniu itlrr-etrtłrr-z;icji n1,1jatlttr (rł- tlrrr istotrrr-clr s,r1,.1 t,ozrłclri,nlills-).

6. P t)D SU},l O\\' .\ _\i E B A D.{NL\

.111jllpfl1 trrog.1 t-,k.lz.t.1 sie przr-cl.1tne .ilil usi]fJ\\,nierli.l tlzr.lł,l1noŚci sp3}[i.

GI-rMUŁKA
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Si}oŁK,Ą ;ć oGFąAFliCZoTqĄ oDpO§,IEDZIALF{oścrą 5p" K.

L.p.

1

F{onorarium netto

Ę/" §r,ĄĘ{-rI{K§ \y/sF*ŁFRACy
i{omdŁĄRILjh,4

''.nr,rrŹuii 
okreŚlana jest.o.edłrrg rzeczvl,,,isiego nakłac,lu czilsL1 pfacv oraz godzil-rolr-r,ch stawek pracownikó§.

Zaangazo-ł''nlc]r rl rc;rlizację lrsługi. \Vr-negrodzcnie oplrrLe jcst o inforn;rcje jakie Lrzl,skallŚmr- o obecnej stru}iturze firrnl-.

zakres prac

g,,.|.la'-ritsprarr:ozd;rnir iinłnsolł,ego Polskiego Zv,iązl<u Łl,żu.iarstrva Szy,bkiego
,,r.ok 116 orv sporz-ądzenie opinii rlrrrz z raportL.ln

1 Baclłrriisprat'ozdanie l]inansorł,ego Polskiego Związktl Łvżwiarstrva Szybkiego
- z,a rok )|17 oru sporząclzenie opirrii rvraz z reportem

Ustalając .u|<res ?rac or.lz szalco§Jane r,l-nagrodzenie zakł,rdam1, dostęp do ksiąg rachunlrorr.r-ch. rł,szr.stkich niezbędnych
infornlacji, 2esl;t.ień i .rnrliz oraz dostep do odporviedniego persorrelu spółlri.

Chcielibr.śm;-Llniknąć svtuacji, v. której krvestia n),nagrodzenia rniałab1. przesądzić o negat,v§inej dec,vzji co do wyboru naszej
{irrrl1' na Pańsita audvlora, dlatego tez proponrrjemy spotlranie z Państwem celenr podlęcia roztnón., satl-sfalrcjonując}.ch obie
stronv.

i_}onłT Xo\x/E US IALE]r,IIA:

1. Porł.l,ższe ku,ot],nie zar.vierają podatku VAT.

1,§/ąnt_lięriil PŁATłv o ś cł :
309i, - l'artoŚci tltułen zaliczkt n tertninie cJo 7 drri od poclpisania tln,}o§,}, na podstav,ie wystarł,ionej fakt,-rry pro forma,
4Oolo - po zakończeniu badarria u klienta, płatne Z dni na podstau.ie faktury VAT.
30o/o - po wvdanju projektu informacji s,.r.nikov.ej (opinii i raportu), płatrre Z dni na podstawie iaktr_rry VAT.

i€annłoNoGRAM
Proponujenlł' następujące termirrl, realizacji plac:

L.p, Rodzai czynności Termin opinii i raportu

1,2.05.ZaV r.
1. B,rdanie spren-ozclani,l fitralrsov.ego Polskiego Zv,iązku

Łr,żrr.iarstwa Szl,bkiego ze rok 2O16

1't,, s-r-zsze ternlinr- st,rtlon.ią jeclr-rrie l]:tszą §lstępna propozr-c ję,

z |-'lristl,cll-t po,rlcccptacji r-r,rszej oiertr- I-tł ctlpie z.lrr-lt.r,.tlti.L uIttortr,,
Szczegciłorr.v lrlrnronogram ustalonv zosterrie

Termin badania

ż4-28.01.2017 r.

GL}ML]ŁKA



1]pTlY]rl flti_/fTr} ff Ą ĄTTna/t'Ul\Ulf, uUlvtl,/i,i\Ą * ftuuLŁ
-*^",,5 tJ {] Łh Ą Z C G F,Ał,{ l C Z o NĄ C D P o \V iE |J Z iA t.FJ o s C LĄ § P . ł(,

Joanna Vółkieq,icz
Asvsterrt

§i tr,rkcie postęporr-anie na Bieełeeo Rt,rr-idenLł
Absolx,errt Llnirversytetrr \{1ernrińsko - Nl;rzurskiego .r' ()1sz,t..nie.

kierunek: Rl,nki Fitr:łllsorve i Raclrunkoq,ość, Stlrdia
podl,pl<lrrrorve: Audl,t i Kontrol:r Verr-nętrzn,r. Strrdie
podvplorrrove: N4ec}rerrizml- Furlkcjorrou,,inia Streh, Euro
Staż, w Grupie Gurnułka: od 2C15 foku
Udział w badaniach sprawozdań finansowych: Miasro stołeczne
Werszaw1-, Lirząd nr.st, §(/erszarł.),, Ośrodki Porrloc1' Społecznej
Dotrr1- Porrroc1. Społeczrrej, Ośrodki Inters,errcji Krl.zysov,ej,
Srodorviskorl.e Don SamopolTlocl., Zakładl, Gospodarolr-ania
Nieruclrorrrościarrri. D zielnicon e Biura Finerrsów Ośrt,iat1., Z ar ząd
Trarlsportu N,Iiejskiego s, \X/arszarvie
Zrrajorność języków obcych:,t tlgic,l sk i

Anrra Adarniuk
Asystent

\fi7 trakcie postępov.ani,r na biegłego rerł-identaclr
Absolrł-ent Akadenrii Leorra Koźrrririskiego na kierunku Firranse i
raclrunko,vość - Audl,t i korrtrola zarządcza x, bizrresie
Staż w Grupie Gunrułka: od 2C15 roku
Udział w badaniach sprawozdań finarrsowyclr: Miasto stołeczne
V/arsz;l§r},, Urząd lrr.st. Warszaw1,, Llrz,ld Dzielnic1. LTrsus rrr. st.

Wirrszawy, Ośrodki Sportu i Rekreacji m. st. \(/arszawr,, Centra
Sportu. Ośrodki Pornocy Społecznej, Placówki Rodzinne n
Włrszawie. Dzielnicorł,e Biura Firransóv- Ośw-iatr., Złkładl
Gosp od:rroł.anie Nieruchorno ś ciarni.
Zrrajonrość |ęzyków obcvch: ]igl4i

Janina Czaja
Merredżer Działu Auclvtu, Biegły Rev,ident

Bieqłr,re§,.idenr st-pisanr- rla 1isrę KlBR pod nr 1105i;, absoltr.ent
Aliedenlii Elior-rorrriczrrej rv Kr-łko.r,ie. specjalność:
r.tchurrko§,ość, Posiada praktvczir,t zrrłjorlrośc L-stan,r, Pr,rrr-o
Zemón.reli Plrbliczirvclr. znajorność pl,;],\:J §: z,rkrcsie trrrróg.
cl-n,ilno pr.tl,rtr-clr ol.iz rvietlzq 11t. rc.l1izJcji proje którł rrnijnlclr.
Posiada s-ie.]ze i cloślr,i,ldczenie z ż;lkresu furrkc]orron-,rnia
f,,,nclt,szr- strlLktlrr.rllrl,clr. Pros-a.]ziła b,rdania spr.rs,clzcirli
finensos,r-clr §, z:kresi., lud.-tóo- jednostkon-r,clr i,,']ub
skortsoii.]orr,.rrll-ch PSR,/\{SR/\ISSF I)osiad,r dośs-iadcz.nic rł,

z.rkresic przeprc.rr,,lc{zlnir rudrttL zc§:nętrzllego dl,r prolektcin,
Iirr,łttson,.lnr-ch z Ei;RR. EFS i Frulduszu Spó jirości,
Prz,e;lrc,łr,:rrlziłe .ruc]r,tr- proie którr- trl, irr. nJ zle cc.rlie
\Iillisrerstn,r. CZIJ. P.\RP PFRON P

V§" Z§sroŁ AUI}vToRSKx
projekt bezpaŚlednio u ]'.ttlsrl'r 

''rpo,r,.,q.,.,,; )est przez P.l.tne.oo.tn,orzącr.cll Z.rpói Elrrp.rcki jak ,óo.,ri.ż eksperiov,z pozostałr.clr

elisPcrtón- .7a7'łesu bezPieczeństo'l d,lnlch] grr,,lr.rIrtuj,r.r lll§l-\ lr)rl,Lzj}r ri-sp.trcie zilfó§,no d1.1 zespołu j.łk i Kliertt,r.

Zrspoł_ PRoJEKTo§rY
anllx §16[c',1ska
l}iegłr, ą.p-iderrt

Biegłr, ;ęo.i;[en: rr.pisatlr,nł listę KTBR pod nr 117j].Alrsolrr-elrt
slrLdió.i, rrr.rgisrtrskich \\'r'zszej Szkołl, Ekononriczrre.j rr, \\'ersz:in,ie w
zaliresie Ztlr z4lzłlnia Pl zc'tlsiębiorst§-et,}1 rril kiertrrrku Ekonorrrił.
Absolll,ent 5cLl,]iórł, podlplomon,r.ch SGH kierlrrrek, Rac]riLnkorr.ość i
iirl,łnse przeclsiĘhiorstrv na rr.r,dzille Ztzat7zanil i lirrłrlsóv,, Z Grupa
Gunułka z1l'iązana od 2C14 roku. Spccjalizuje się w. badarliach
jednostkowvch i skonsolidon,anl-ch sprau.ozdań finansorł,l,c[, g, 11-rn

spółek i grLlp kepit.lłorł,r-clr zeufania publicznego. Posiacla bogare
doŚv'iłdczerrie rr' badarriaclr spran,ozdari finansov,r,clr jednostek \,{iasta
Scołeczncgo \X'a:sz;l§!'\' $, tf'!l,}: badłnie sprarlozdani,r {irrlnsos.ego m.
st. \\'łrsz;rrr.>,, Związkórv Sportorł.r,ch; ;Lrrdvt1, Ę662rrych I)l;rnórv
l)z-i:rłania P,:lnocv Tecirniczlej Progrlmu Operacl,jnego Kapitał
Luclzkil udział l audl.tach finarrsorł.r,clr przeprorr-adz;rn}lch na zlecenie
PARP. Znajomość języków obcych: łłg(^Ł!A,JC_

Jadwiga Borkou.ska
Biegłv Rewident

Biegłv rewide,r, 11.pisan1, na listę KIBR pod nr 12lC6. Posiada
upran,nierria audl-tora §re§,nętrznego. Absoln,ent Polrtecirniki
\Y'arszan,skiej -\[1-dział Mech,uiczrrr- Teclrnologiczn1., Absolwerrt
Cerrtlutll Etrropejskiego nł kierurlcku Złządzanle Ogólrre §-
rr.arunkach R)..k., Europejskiego . Z Grup4 Gumułka związana od
2C 1] roku. Specj,riizuje się w- badarriach jednostko-svl-clr i
skc,trsolidoq,an}.ch sprrv,ozdari firransov.1,6[ jedrrostek sektora
1'irrerrsól, pulliicznr.clr. rł.g polskiclr standardón raclrLrnkorvości,
Bogate doŚrl-iadczeirie n, badanill sl.rarvozcl.rti finansos.r,ch jednostek
orgłniz.lcr-jll1,clr N{i,rsta Stołeczrrego \{iarszarr-].. Audl,r1. Roczrr,vcil
Plancirl, Działanie Pornocr. -1'eclrrriczrlej Prograirru Operacr.jne*cl
K;rpit.lł Luclzki; udział rl. arrdr.t.rch finłnsotvclr lre zleccrrie PARI).
Zn,l jorrrc,ić jęztk,iv, ober ch; | -L...L_. 

._,,.{,

Znsror ExspERcxl
Radosłarv Gulrrułka
Parttler, Biegłr, Rervidelrt

Bieqłr,re§,ident n,p.is,rrrv rr.r'liste KIBR pod rlr 9!]7-2..1or.idca podet}iorr-l-
llr C19]3. bleqlr- s,idorvr- z z,tkresil ksjeeon,ości i zobon-iłz;lti
poc,Jatkol,t'ch, .\bso]rr-erlt Sl.rsliiej N,fiedzr nłrodorr-ei Szliolr. Hlrrdlon.ej
tEcclle SLLp.erierrrc i{e (-otrlr:tćlcL, .i TLru]oL]se. L, rrir-c.r.citr- clf Str;rthc]r-tle).
I'odsi.rJ,r drploru ,\L]C.\ s,, z.rkr-esic \iSSF or-.łz cer.tr-trk,lr CL\, Bier-zt
t.lkzc czl,nl1\- udzi.rł j.ik,l t-r,kładorr"c,l i liorlstllt.lnt s- n-rlrł.rd.rch i
kolrfcrerlci.rch z z.lkres,.t dor,rdzrrr,.t porllrkol-ego. Pcłllił frrrrkcję .rrL.irLr
z.rrllcn,ien p.ubliczrri cI pIz), IrZP, Autclr szerelu puL,lik.rcji
.lcltl-czlcr,clr rrchuttkorr-trści i 1irr.rnsriri,. I]icrze tLi]zi.rł r,- ]iczlll-i:h

ilrole ktlcir: bai].rrri.r sprl§,clztl.tr1 fitrlttstls,r,. Ii. sL.olz.lL]z.llli.r

i)t,(.sIcIit.n'tniisr-in.-r,-h. ,lr,tz dor.i,lztn,o §,pr!rccsi. restrrrkturr-z,rcji i

|,lł,l.zeli spółcii. Frr-l,.rtt,z.rcji. Zrrajonrość ięzvkólr tlbcl,cir: 1l.rllr*.

GtrMUŁKA
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ATuTy yspoŁpRA cy z GnupĄ Gułłurrł
z (irrrpą 6l.,rr-r;ik.l,

w YSOK_Ą Jrt<oŚC L SŁL G

przvjęrv jtrz rr':lŹdzierlri]rLr 1999 I. svstcl}) ;rkości ISO 9CC1. N:rjs-iększa korzr,ścią ze stoso§ixllego s\"stel]lLl jakości jest t.cdług
I(lierrtóri. Gr-uI], Gurrnuł]i,l tr,rinoŚĆ i bezbłędrlość prz_epron-adzan},ch prrc, ccl zn;rl;rzło rćlrł,nicz pott,ierclzerrie paprzez
z;rkn'alifikorV.rr,ie 5ię do firlału korlklrrsrr .,Fol-trr-lr.|lkości Qu;rlit1, Illtertrrtioll;il".

F{. ARI{o N OGRA jvl D o SToS o\y/A Ny Do p o TRZEB KLlr,xTo trl

Klienci GrLip,} Gurntrłlia cenią n,:rcisk, jaki Grrrpa Gunułka kładzie tra dostosorł.allie irarrnotlogranru do potrzeb i organizlcji prac,v
Klienta. Realiztja usług przebiege bez z,rliłócenia 1un}icjonorł,ania _Tednostki a jej pr,-rcownic1, mogą snobodnie v,,vkorrl,n.ać codrierrrre
obowiązki. 1-Iie bez znaczeliajest róv.niez rygorystyczne podejście, które Grupa Grrrnułka przl,kłada do dochon,arlia ustalonych
rr.czeŚnie j terr-l-riuórr,.

D oBRżE D oBR-ĄNy ZEsp oŁ pRoFES]oNALISTó§(/
Zdaniern rrasz.u'-th Klierrtó.l' Źródłerrr sukcesu Grrrpv Gunułka jest clobrze dobranv zespół specjalistów, których profesjonalizrn, duze
doŚri'iadczenie oraz Z;langazowanie pozn,alają lra powierzenie prowirdzenia sprav. z pełnyn zaufarriern do rezultarów. prac1.. W chv.ili
oi:,eclrej Grupa Gunrułka zetrudniź} ponad osienrdz-iesięciu prłcov,nikón, oraz n,spółpracuje z szerokin glon€m biegłl,clr ret,identóv. i
osób posiadajaclch cenyfikat księgowr,, radcól, prrrvnvch, makleróq,, doradców inwestycyjnych, rzeczaznawców majątkowych,
audrtorów rve[nętrzn)'clr oraz doradcót,podatkonvclr. Klienci cenią fakt, iż specjaliści Grupv Gunrułka podsiadaja róvłnież
dl.Plorrrl ACCA (The Association of Charterec{ Cenified Accourrtants) lr- zal<resie MSSF, uprav.nienia CIA (Certiiied Interna]
Auditor) oraz PRINCE 2.

RExolłł GRupv Gunturnł
Klit'rrci poz}'Ll'f"llie oceniji aktr-nrroŚĆ Grup1, Gurnułkl ry ztl;rczących organizacjlclr bizneson,r.ch oraz gospodarczych (rn.in. rł.
Busilress Cenrer Club), a takz,e v'ielokl'otne nagrodzenie },4edalenr Europejsliirrr - n-r.rózniane nitrr są wl,rob,v i usługi, które swoim
standlr.lem rrie odbiegaj;1 od kiasy errropejskiej. Dla K]ientóg- dodatkou,o potn,ierdzeniem autorFetu Grupy Gumułka są rł.ysokie
rniejsca ltzvskirvlne w ogólnopolskich larrkirrgac.h firl-rr atrdrtol sk.ich, doradzts,,r podatkorł-ego oraz korrsultarrtóv, lrnijnyclr
(Rzecz,posp o1ita, Gazeta Prav,.na).

Bpzp lr.cztŃsrrv o D ANyC H
lilienci docenili Zn;lczenić Przl,rviązvn'łB,e przez Grupę Gunrułka clo aspektórł zu.iązlrryclr zbezpieczeństq,ern danr.clr. Infrastruktura
illforlllatl,Czna ol;lz sl,stelrl Przet§rerzania darrvch włlsnr.ch ol:1z pr6q,ig1-76nr.clr przez klientóv, spełnia wvnlagania rozporządzenia
N{S\X'iA z drria 29 kq'ietnia 20O-ł r. rv spraq'ie doliunlent,rc;i przetri-arzania dalil.ch oro!6u,l.clr ol az rr.arurlków techniczrrr.clr
i orranizlcl'jn}'ch, jekin pou'innv odpoii.iadać urz,ldzenia i svstet-l,ir. lniol,nratvczne. W rarrrach Grupl, Gumułka n.drozono Polirl,kę
BezPię62ęli5ln'a_ inlorrnacji orłz irrstrukcję zarz4dzr.itlla sl,stelllell,t inforrnatr.czirr-lrr. Nadzór p."o,idło.,.ości przetrł.arzarlia dani,c]r
sPrav-rrje Po§'ołilli}' do tego celu Adnlirristl,atol Bezpieczeristn-a Iniorinacji, ut§,orzolro takze ńancelarię Niejarr.rrą (z certr,{ikacją lrr
|roziorr-rie ..Potillre"). Sl'stern obiegu dokumentóu,or,rz n,szr-stkie pozost.rłe kornponenty inIornat).czne sllster:rlu udostępniarre są rr-
bezpiecznr-rlr szlfi,oq,atlr-rrr połączclli,-r SSL l, pr-otclkole HTTPS; stositje się r-<jri,tticz dodatkon,ą §l;1l.st§.ę zabezpieczeń \, L.ostaci

d zi rłrn ir.

Ęr§§I. §xłan Gnupy KApITAŁovEJ Gnupł GunłuŁKA

PtltrzeLl I(1ienta. Stale poszerzilmv zlkres sn,ojei clzi;rłlinoŚci. rlsp.lerajlc s,iedz;l specjalistr-czn4 k]ient.in"rł- Pojsce orJz nżl
l-r rT 1rli nlie.lzr-r-rar-o.]o§-\ lll.
}[c>tttl. l.rkinl kielLtje sic firnra. ro..Pasia. \\'iedza, DoŚri,iadczerrie." - z:goclnie z przeko,-t,ll-trcnl .ibr- z pisj+ n- dzi.rł,rrriu

i.l-zelisztriclć n'icdze i zclobr-te plzcz 1.tt,i.]tlśrri.r,lczenie n- n.;rrtości, lrtóre t].lcjzr slilices I(lierrt.lr-r-L.

GLrMUŁKA
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§" skłld Gr all]. (}tirnrrłlie rr-cho.1za n;rsteprrj;rce 1'irml.:

Cnup.ł Gg,llrira.ł SP. z o. o,

{lRtl,.{ GL,]lil,ł ii..\ - ,ĄL'DYl sP. 1
O, Ll. §p. 1; "

{"IrLP.{ GL.] \]|,,ŁI(]\ - {i-ł}.ct i,łrr.l_l
Pi<ątt,.ł F1}-,\NSa)§ lccl St,. Z O. ().

{.iitLl,A C]u łLlł.ti ł - Cł-,lzurotl,,ł,IE
§i)lri,Cl sś,.Z o.().

d_]Rtip,\ Gt-nłt ł-ll,ł -
Łi rR{jI]DUl\^(_,J.ł Str. z tl" tl

Firrrrł pos,stałł rr, 2CCl rokrr. Śn,iłdczr- usługi r., z,ri<resie obsłLrgi sprzedłzor,.ei i adninistrłcji a takze
tLsługi n,z.rkresie l'I'. r.l tl.nr.rtLdr-tu bc.zpleczetistn,.t iniorrrracji, ]rIarrll,śn,iadolr]o\c. ze ll dzisiejszr.rll
:l .zęlllrI :.d ll.r,t,,i,} 17rCZ.t jr.t zllll.ttl.t i\\,L(,lIt\,. z. k.,pi1.1ierll ,,r;.,nlz.,,,ii pozn'.tlaia.rnl poJoł.i.
no§-\-tTl n,r-zlł,arlioll-t stil§,ian\"rn prztz rr-nek s,t lrrdzl..

l'-irrrle Grup,i Gunrułlra - Ąudl,t Sp. z o.o. śn-iłdcz1. usługi audl,rorskie rlieprzerrł,anie cld 2CO4 roku
fi.iko podrrriot rrprłl,rriorr1. clo b.rdań spr,irł,ozcllń firransorr,1,6]1 o nlllllerze el.iderrcl.jrrr-nl 294.+). \t/
2Cl,ł ro]ru grilpł rozszcfzl-i,r srr.ojł dz,iałalność, poprzęz nov-r- podll-1iot rón-rriez upriin'ilion1. do
błdari sprłn-ozdeli iinanson,r,ch o nunlerze cs-iclelrcr.jn1,-rrt]975 - Grrrpę Gurrlułka - Audlt Spółka z
ogrlniczr;trą odpon,iedzirlności,i Sp, k,, Firrrl.r z;ltl,t}dnre dośn,iadczcln), zcspół biegł,r,c}r rerl'iclęnl{n, i
łplikłntórv, audr.rorórr. lverł.ttętl,znrch olez osób posi,rdającl.ch nriędzvn,rrodov"e uPra\\rnieniil
ludvtore lrre§lnętrzllego (C]lA , Certilied Inrerniri Auditor). Regularnie plesuje się v. d.ugie.i
c]ziesiatce najri.iększvc-lr polskich podrrriotórv uprarł,nior-rl,cir c,lo badania spIaq,'ozdań
filr;rnsog,vch - Raport ,,Rzeczpospolitej". Należ1, do spółek badających podrrrioty
zain!cresolł,ania publicznego.

Spółka rozpoczęłe działalność: s-i99] rokr_r. Jest podmiotem rr.pisanl-n-r do rejestru osób prav-nl.clr
uprarr-rrionvclr do rr,1,]i611,*,.nia doradztq-a podłtlrotego od rrunrererrr 377. Fbma specjalizująca się
ri' szcroko rozru,nianl.ch rrsługach dorłdczr.clr i księgowyclr. Vizltón,ką niszego zespołlL ekspertón,
są v'ysokie standardv jakoŚci uslug. czego potrł,ierdzerrienr są rosnące z roku na rok lokaty n
ogólnopolskinr Rankirrgu Firnr Doradztv,a Podatkon,ego ,,Rzeczpospolitej". Ponadto Grupa
Grrlrrułke - Kancel,iril Praę,a Finarrsov,ego jest zdecvdowan;.nr 1iderem rl zesta,wienitr firm
doledcz},ch z rł,ojewództt.a śląskiego,

Spółka pov,stała v, 2O12 roku. Śt-iadcząc1- usłuei n, zakresie szeroko rozumianvch anaLiz
firransorr-l'clr oraz obsłuei rvnku kapitałorvego, Grupa Gumrrlka - Corporate Finance Sp z o. o.
złtrudnia nakleróu,. dor,rdcót, illi,ę511-61rjprlch, rzeczoznaw,córt, najątkow,vch oraz specjalistów v,
zalrresie ins'est),cji kapitałot,l,ch i rr.r,cerr przedsiębiorstri,. Iclr prol'esjonalizrn i n,l-soka jakość r,rsług

została potx'ierdzona m.in, nredalarni elrropejskimi za lisługi Autorl.zou.anego Doradc1, 1-1,1[11

NervConnect oraz Emis ję obligacji.

Firnr;r pox,strła ri' 2CO4 roku, Śq,iedczlc1, Lrsługi w zakresie HR, szkolenio§Ie olaz usługi n,zakresie
pozvskiwlrria dotacji ze Środkón, Urrii Europejskiej. Ponadro specjalizuje się v, usłueach z zakresu
ev'aluacji prograrnów i projektóN, n,spółfinansowan\:ch ze środków ulrijrryc}r oraz przepro§,adzania
badari społeczno - ekononricznvclr. Dowoderrr na skt,teczność Gl,rrpy Gumułka - Etrroedukacji Sp.
z o.o. jest ,ł. miejsce rl, Rirnkingrr Nlrjskuteczniejszych Firm w- k.ltegorii dotacje pozvskane dlł
sarlorządórl. terl,torialrll,ch lł, 2CCó roku rr- krl-teriuli: ilość projektov, zakn,alifikov,arrl-clr do
linansorr.arria, opilblikon,ant-1nprzezdv-rrrniesięcznik,,Fundusze Europejskie".

Grrrp:r GLrnri,rłkl nielrsrłrrnic sie rozrr-ija. Lrrrr.rcniając str-oją silną pozrcje nł tl-nku, Dos-odem
mie,jsc nrjrviekszej rktlrr-rlości gospocl.rrczej rv Polsce, r\ktill1nie obsługujer-rrr. rraszr-clr klientcjn-

cerrtrala §, katowicach
1 ,)-i././ l\Jto§-lcc
lri . J,ln.r \.,Ietc,lki 4

oddział rv varszawie
O 1-0j 1 \\''arsz;rrr.a

Alcj.r J:rna P;rrrła II bl/D2

jest dostosorr-anie struktur1- tervtorialnej do
§. następuj ącJ,clr biuraclr,

oddział w krakowie
jl- lr j t\r.lko§-.
tll. Szlak 65
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$ X- śąłra*CZ*}dE IJ$ŁuGT

Gnupł

GRUI,,\ Gc,łUŁriA - Auoł,i, Sp. z c).o. Sp. r.

. 3.ajal,t sprarr.ozcl,uiiulalrsorllch,
' P rć,ęg,|Fl:r okresoq'e spr;rl,ozclń lin,insontc.lr,
. Do ar,tlttrł,cl rl z.riiresit rl,.lrez.uli:l \,{SR i IVISSF,
. Ąua1117_ćlł-llętrznv projektórl ulrijll1-ch,
. AuJrr *-e§-r1{,tfzn\- płzcdsiębiorstv- órM jc.Lrostek

§pJzttlq,r-ch.
. Korrrtłla pravł'iclłorł-oŚci lrtlatkoir,:rni,r Środkóri.

bucŁcrlrvr.c.lr,
AnalizL n,z1,k.r,

Audlłrlotacji,
Opi-nit bieglyclr sądou1,6[,

BaJaie rr,1,6ę111, (pr,zedsiębio.stn,, sk]aclnikórł, n!ątku)

GLrMUŁK-Ą - EuRopouKACTA Sp. z cl.o.

Anafur berrcl-rnrarkirlgon-e,analizv stlnlstyczneJ arraLiz1-

konłurencł,iności cen

Prz-y-,-gotou.anie stuc'liurn rł},kon.rlrrości, biznes plarrór''. orłz
rvnior]iórl, o ,lolL 1.11.on ,l lie,

Doradawo rł. za]iresie fundusz1, rrdjnl.ch, rozLicanie i
lrrorritoring projektón, urijlrvch.
Opracon,anie strateeii rozn"ojtr olJlz proqramórł,
restr-r,rlnury-zacji,

Bad:rrrlr ewa]tracr,jrre, rrrł-ketingorve oraz ol-nribusot,c,
Aud;l-r,v persotla]rle oraz badarrie kornpetenc ji pracov-rrikós,,
Audl,ti. 91-o;11 izaq,jne
Korrrplekson,ą rekrrrtacje i seiekcję pracorvrikón.,
Orgarrizacja szkoleri otn-artvch oraz ;rarrrkrrręt},ch,

Folesight,

GRLlp,\ Gutłurnł - K,\NCELARIA PRA§/A FIN,łtvsc>rp,p6o
Sp. z o.o.

Doradzt r,,,o poclatkowe,

D,lr adztl.,,o plx\l-ne.

Dol edzts.c-, lrnijrre,

Pcłna reaLiz,acja zadń lisiego.łl,ch orz kadro.v1,ch i rachub_i,

wl'nagrodzeń,
Zestępsrv.cl proceso§IeJ

Rcprezcnracja K]ierltón. \\, postęporł,,łiaclr sądowych
i podetkorrwch,

Sporządzenie araz
transferowl.ch,

weryfilracja dokunrentacji cen

. Obsługa kontroli podatkorrl,clr i reprezrntacja przed organanu
poJ.rtkov,r,rni.

GRupł Grnłułnł - CoRponaTE FINANcE Sp. Z o.0.

. Wl-cenę v.aności nierrraterialnych i prawnl,ch,
, V/ycenęprzeJsiębiolsts,.
. Due diLigence,
. Analizv tilanso§.e i korrtrolirrg,
, Obsługę etnisji obiigacji lub akcji,

' BadanieDokrurrerrrulrrforlllac},jnego,
, Doradznlo pn s-.ln,ztn,|lle.

' Audlt rekompensat1,,
. Audlt zewllętizllJ/ r,v obszarze rnajątku trt,ałego (r'zeczorł-ego i

firlłrso*.ego).

NIirristerstv-o SportlL i Tlrrr-str.ki

Ccrrtralrrr- Ośrodc,k Sportu

J),l>1ski Zrł-i,rzek Ton,lrzlstrr,
§'iośl.rrskiclr

Polskr Zn,iązek Sz,.lclrorvr-

Polski Zn.iłzek Goiia

Polski Zx.iazek Gimnastr-cztrr,

Polskr Zn.i,rzek Triarhlonir

Polskr Zn,iazek Z.-q1.1rslii

Polslii Zn,iazek Htlkcje nl Loclz-ic

P oiski Zv, ta,z ek \,Iotororr,clrlnv i
N;rrcilłrst rv l \\' oclrre g t,l

K- ŁISTA §,EFEKENCvJ}.IA _ Doś§(/IADCZENIE GRupy GuMUŁKA
§r tsADANiU PoDMIcTÓ§r Z SEKTORA SPORTO§/EGO

P olski Zw, t ązek Koszl,kórł,kr

Polska Liga Koszl,kós,ki
P o1s ki Z *- trlz,e\< B,rdmint orr a

P o1ski Ztr.iązek Kickboxinglr

§UMUŁKA



GF.LIPA GLtlviLIŁ}{A - AŁiDYi''
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X§" PonsuMovANIE
Niniejsza ofelta została złożona prz-ez (}rupę Gumułka. Podlega ona negocjłcji i nie stanowi w,,ążące) Llmo§/)r w rozurr' ieniu
Kodeksu Ci,v'ihego, jednalrze propol1o§lan e przez nas rł,arunki będą un.zględniane w ostatecznej umorł,ie dotyczącej badania.
Informacje za-r'arte w niniejszej ofercie stanowią tajemnicę firmr. v, rozumieniu Ustaq,y z dnia 16.04.t993 r, o zwalczaniu
nieuczciwej lonkurencji i nie rrrog4 bl.Ć uzl.te, publikol,ane hrb lrjat,niane osobom trzecim bez pisemnej zgody Grupa
Gr_rmułka - ALldyt Społka z ograniczoną odpov,iedzialnością Sp. k.

\Viem1,, ze stabiln1. rozn'Ój kazdego przedsiębiorstwaz,ależ1, oc1 związania się z kompetentnymi ilojaln;,rni partnerami. Dlatego
zależy nam rra długoternrinox-ej n,spółpracy z Państwerl i rł,ierz),my, że potrafimv Państrr,u m4drze as;l516*"6 nakażdym
etapie rozrł.o j u ciziałalności gospodarczej.

\\' przl,padktr pojawienia się jakichkolw,iek p;.tań bądź u,ątplin-ości, uprzejrr-rie proszę o kontakt pod numerenr relefon.r:+..ł8 22

180 80 90, kon,: +'tE 885 261 aaa - z przyjemnością oclpowieln\-na wszelkie Parlstrt,a pl,tania.

Pragnę róv'nież n.yraziĆ chęĆ spotkania z Pal-rstwem, celem zipfe7,ento§:at-ria rraszej firm1. oraz q.r,jaśnienia wszelkich kwestii
zrr.iązarr_rrch z ofen4,
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