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Nowe zadania organów gminy w zakresie budowy komunalnych systemów 
gospodarowania odpadami - seminaria dla radnych i urzędników gmin 

 

Seminarium dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
Koszt udziału jednej osoby 85 zł.* (słownie: osiemdziesiąt pięć zł 00/100, ponadto warunkiem uczestnictwa jest dokonanie prezentacji na sesji 
rady z wykorzystaniem pozyskanych materiałów edukacyjnych. Dokonujący zgłoszenia akceptuje wykonanie tego obowiązku. 
Uczestnik otrzymuje: wykład, materiały, obiad, serwis kawowy, zaświadczenie o udziale. 
 
*Zgodne z art. 43 ust. 1 pkt. 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego i 
przekwalifikowania zawodowego finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych. 
 
Zgłoszenia uczestnictwa wraz z dowodem wpłaty (z dopiskiem „seminarium odpady”) należy nadsyłać faksem pod numer 12 648 00 25 do 
Biura Projektu, oś. Albertyńskie 1-2; 31-851 Kraków. 
Zgłoszenia można dokonać wypełniając formularz na naszej stronie: www.odpady.sas.edu.pl       
 
Liczba miejsc ograniczona. O udziale w seminarium decyduje kolejność zgłoszeń. 
Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia od opłaty. 
Informacje uzyskają Państwo pod numerem telefonu 12 648 02 80. 
 
 

 

Wpłat należy dokonywać na konto Szkoły Administracji Samorządowej Sp. z o.o. ul. Uprawna 3, 02-967 Warszawa 
 BPH SA nr rachunku: 21 1060 0076 0000 3200 0130 9439 

 
KARTA ZGŁOSZENIA (seminarium – odpady) 

 
…….………………………………………. 

/miasto – termin/ 
 

 
Imię i nazwisko ……………………………………………………………… Funkcja …………………..……………….. 
 
Imię i nazwisko ……………………………………………………………… Funkcja …………………..……………….. 
 
 
Dane do wystawienia faktury: 
 
Nazwa instytucji delegującej ……………………………………………………………………………………………….. 
 
Adres …………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Tel. …………………………………. Faks .………………………… e-mail……………………………………………. 
 
NIP …………………………………………………….. 
 
 
 
 

Upoważniamy Szkołę Administracji Samorządowej Sp. z o.o. do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu. Wyrażam zgodę na umieszczenie moich 
danych w bazie Szkoły Administracji Samorządowej Sp. z o.o. i ich wykorzystanie w celach marketingowych. Zastrzegam sobie możliwość wglądu do własnych 
danych oraz prawo ich aktualizowania. 

 
 
………………………………………………….      ……………………………………............ 
 Podpis i pieczęć osoby upoważnionej                 pieczęć instytucji 
 


