
 

UWAGA, UWAGA – TU NAS JESZCZE NIE BYŁO! 

Serdecznie zapraszamy doradców podatkowych wraz z osobami 

towarzyszącymi, z członkami rodzin, z przyjaciółmi do spędzenia wspólnie 

Dnia Doradcy Podatkowego, 

w dniu 21 maja 2022 r. (sobota) 

w Kopalni Guido w Zabrzu 

 https://kopalniaguido.pl 

 

Program obchodów: 

13.50    zbiórka wszystkich uczestników  

Zbiórka gości w Budynku Obsługi Ruchu Turystycznego przy ul. 3 Maja 93 w Zabrzu, następnie 

powitanie przez Przewodników i podział na grupy ( w międzyczasie będzie dla gości przygotowany 

bufet z kawą i herbatą oraz kruchymi ciasteczkami) 

Uprzejmie prosimy o punktualne przybycie z uwagi na konieczność zachowania ustalonych godzin 

zjazdu i podziału na grupy. Mimo uroczystego charakteru spotkania sugerujemy stroje (obuwie) 

swobodne, umożliwiające komfortowy udział w imprezie  

od 14.00 zwiedzanie kopalni  

16.00  uroczysta kolacja 

18.00 koncert zespołu „Saksoholicy”   

20.00  zakończenie uroczystości, wyjazd na powierzchnię 

 



 

Zasady uczestnictwa w obchodach: 

1. Udział doradców podatkowych jest bezpłatny.  
2. Udział osoby towarzyszącej doradcy to koszt 180 PLN. Numer konta do wpłat: 32 

1140 1124 0000 4004 3000 1022 
Osoba towarzysząca zostanie wpisana na listę uczestników na podstawie wpłaty. 
3. Zapisy na Dzień Doradcy Podatkowego będą odbywać się za pośrednictwem panelu 

mdoradca do dnia 30 kwietnia br.  
Tu link do zapisów 
https://slaski.kidp.pl/main.php?m=szkolenia&rodzaj=SZK&id=5147  
 

4. Rezygnacji będzie można dokonać w terminie do 16 maja br. tylko  
i wyłącznie drogą mailową na adres slaski@kidp.pl. 

 
5. W przypadku nie zgłoszenia rezygnacji w terminie do 16 maja br., doradca podatkowy 

zostanie obciążony kwotą 180 PLN zarówno za siebie jak i za osobę towarzyszącą, 
Powyższa kwota stanowi równowartość zamówionej usługi cateringowej oraz kosztu 
zwiedzania kopalni na osobę podczas Dnia Doradcy Podatkowego. Zarząd odstąpi od 
wystawienia faktury w przypadku wskazania przez doradcę podatkowego osoby na 
jego miejsce 

  

Top 5 Kopalni Guido 

 

- Najgłębiej położona trasa turystyczna w górnictwie 

węglowym w Polsce 

 

- Najgłębiej położony Pub pod ziemią (320m). 

 

- Przejażdżka jedyną w swoim rodzaju elektryczną 

kolejką podwieszaną 

 

- Zjazd autentyczną szolą górniczą 

 

- Współczesne kombajny i maszyny górnicze  

 

14:00 – zjazd I grupy 25 os. 

14:15 – Zjazd II grupy 25 os. 

14:30 – Zjazd III grupy 25 os. 

14:45 – Zjazd IV grupy 25 os 

14:50 – Zjazdy gości nie biorących udziału  

w zwiedzaniu  

 

https://slaski.kidp.pl/main.php?m=szkolenia&rodzaj=SZK&id=5147
mailto:slaski@kidp.pl


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18:00 – Koncert zespołu „Saksoholicy”  

w Komorze Badawczej nr 8  

  Kameralne oświetlenie i znakomite 

warunki akustyczne perfekcyjnie spełniają 

wymagania zarówno sali koncertowej jak 

i podziemnego teatru. Komora 

wyposażona jest w bar, szatnię, zaplecze 

oraz rozsuwaną trybunę na górnej 

antresoli, która liczy 88 miejsc siedzących. 

Niebanalna przestrzeń do realizacji 

najbardziej awangardowych wydarzeń i 

eventów. 

16:00 – Gorąca Kolacja w Komorze 

Kompresorów i Hali Pomp  

*Dzięki zachowanym maszynom 

górniczym komora utrzymuje status 

najbardziej industrialnej sali bankietowej 

w kopalni. Elementami potęgującymi 

klimat miejsca są wysuwane wprost z 

ociosu stalowe ławy oraz dziesiątki 

górniczych lamp żarowych. Sala 

zaopatrzona jest w rozbudowane zaplecze 

gastronomiczne 

*Nazwa komory nawiązuje do działalności 

kopalni w latach 70. minionego wieku. Jej 

podziemia działały wtedy jako 

eksperymentalna kopalnia doświadczalna 

M300, umożliwiając testowanie nowych 

maszyn górniczych i technik 

wydobywczych. 

 

  


