
 
 
                      IPW PROJEX 
OŚRODEK SZKOLEŃ BUDOWNICTWA 

40-025 Katowice, ul. Wojewódzka 50/6, skr. poczt. 1161   
tel. +48 32 209 19 77  tel/fax +48 32 253 97 93 
www.szkolenia.projex.com.pl   
e-mail: szkolenia@projex.com.pl 
NIP: 954-154-21-48  REGON: 241691693                                       

 

…………………………………………..    ………………………………………………... 
     (pieczątka firmowa)                     (data i czytelny podpis osoby upoważnionej ) 

                                      

KARTA ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE – pobrano z www.ippoz.pl 
Zgłaszający: 

Nazwa firmy: NIP: 

Ulica: Kod pocztowy: Miejscowość: 

Tel.: Fax: e-mail: 

Osoba zgłaszająca: Kontakt do osoby zgłasz.: 

E-mail do wysłania faktury elektronicznej :   Prosimy o fakturę w wersji drukowanej  

Prosimy zaznaczyć pole jeśli chcą Państwo otrzymać f-rę w wersji drukowanej 

 
Dane do faktury (w przypadku, gdy są inne niż dane zgłaszającego): 

Nazwa firmy: NIP: 

Ulica: Kod pocztowy: Miejscowość: 

 
Zgłaszamy uczestnictwo następujących osób: 

L.p. Imię i nazwisko Stanowisko Cena netto 

1.   400,00 

2.    

3.    

RAZEM netto:  

*Zwolnienie z VAT przysługuje jeśli szkolenie finansowane jest przynajmniej w 70% ze środków 
publicznych. Warunkiem zwolnienia z VAT-u za szkolenie jest wypełnienie i przesłanie załączonego 
do Karty Zgłoszenia „Oświadczenia” 

 

  Zwolnienie z VAT* 

  VAT 23% 

RAZEM brutto: 
Ogółem należność zobowiązujemy się przekazać na konto:  
BRE BANK S.A. – WBE/Łódź  85 1140 2004 0000 3702 7022 4582 

 

 
Na szkolenie: 

Temat szkolenia: Miasto Termin/Czas 

Realizacja inwestycji budowlanych pod względem ochrony przeciwpożarowej, czyli jak 
poprawnie zaprojektować i wykonać zabezpieczenia p.poż budynków 

KRAKÓW 
24.03.2015 /  
10.00-15.00 

 
Warunki uczestnictwa: Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu/seminarium jest przesłanie faksem, e-mailem, on-line poprzez formularz na stronie www lub pocztą 
wypełnionej karty zgłoszenia. Przesłanie "Karty zgłoszenia" traktowane jest jako zobowiązanie do zapłaty oraz jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się oraz 
akceptacją regulaminu uczestnictwa w szkoleniu. Prawidłowo wypełniona karta zgłoszenia jest pełnoprawną umową wiążącą obie strony. 
Warunki rezygnacji: Odwołanie zgłoszenia bez żadnych konsekwencji finansowych wymaga formy pisemnej - należy je przesłać drogą elektroniczną lub faksem nie 
później niż 3 dni robocze przed szkoleniem na adres e-mail: szkolenia@projex.com.pl lub faks: +48 32 253-97-93.  
W przypadku późniejszej rezygnacji zgłaszający ponosi 50% kosztów szkolenia. W przypadku rezygnacji w dniu rozpoczęcia szkolenia zgłaszający ponosi 100% kosztów 
szkolenia. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w szkoleniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami szkolenia. 

 Zapoznaliśmy się z regulaminem i akceptujemy warunki płatności i uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Ośrodek Szkoleń 
Budownictwa „IPW Projex” (regulamin dostępny jest na www.szkolenia.projex.com.pl w zakładce „Warunki uczestnictwa”).  

 Oświadczamy, że jesteśmy uprawnieni do otrzymywania faktury VAT I upoważniamy firmę Ośrodek Szkoleń Budownictwa „IPW Projex” do 
wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu. 

 Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu podmiotu zgłaszającego. 

 Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Ośrodek Szkoleń Budownictwa „IPW Projex” w zakresie uczestnictwa w szkoleniu. 

 

http://www.szkolenia.com.pl/


 
OŚWIADCZENIE  

dla celów ustalenia prawidłowej stawki VAT na fakturze szkolenia 
(dotyczy szkoleń finansowanych ze środków publicznych) 

 
 

 
 

…………………………………. 
               Miejsce, data 

 
 
 

Ośrodek Szkoleń Budownictwa „IPW Projex” Beata Koperska 
ul. Wojewódzka 50/6 

40-025 Katowice 
 
 
 
 
……………………………………………. 
  Pieczęć Instytucji 

 

 
 
Oświadczamy, że nabyta od Ośrodka Szkoleń Budownictwa „IPW Projex” Beata Koperska usługa  

Realizacja inwestycji budowlanych pod względem ochrony przeciwpożarowej, czyli jak poprawnie zaprojektować i 
wykonać zabezpieczenia p.poż budynków 

……………………………………………………………………………………………………….…………………………..……………………………………………….…... 
(nazwa szkolenia) 

   
w terminie 24.03.2015 mająca charakter usługi kształcenia zawodowego/przekwalifikowania zawodowego, jest 
finansowana ze środków publicznych:  
 

a) w całości zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 

54, poz. 535 ze zm.) 

lub  

b) w co najmniej 70% zgodnie z treścią & 13 ust. 1 pkt 20  rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 04.04.2011 w sprawie 

wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 73, poz. 392)*.  

 

 

* Prosimy skreślić niewłaściwą opcję 

 

 

 

……………………..…………………………………………… 
            Pieczątka i podpis osoby upoważnionej  

do zaciągania zobowiązań wobec jednostki 
 


