
Formularz zgłoszeniowy 
na seminarium szkoleniowe 

 

 
„Zarządzanie dokumentacją elektroniczną w praktyce” 

organizowaną przez 
Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Sekcja Archiwa Zakładowe 

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku 
Archiwum Państwowe w Białymstoku 

w dniach 4-5 czerwca 2013 r. w Supraślu 

 

 
 

Prosimy o przesłanie do dnia 20 maja 2013 r. formularzy zgłoszeniowych wypełnionych osobno dla każdej zgłaszanej osoby:   

pocztą elektroniczną  sekcjaaz@sap.waw.pl  - faksem:   91 43-43-896  lub listownie na adres: Stowarzyszenie Archiwistów Polskich 

Oddział w Szczecinie ul. św. Wojciecha 13, 70-410 Szczecin (kontakt: Andrzej Jabłoński – tel.  91 433-50-02 w. 118) 

 
Nazwisko  Imię  

 

Adres: 

 
 
 
 
 
 

 

E-mail  Telefon  Fax.  

 
Dane do faktury: 

 
Dokładna nazwa 

instytucji 
 
 

Adres 

 
 
 
 

NIP 
 
 

Upoważniam ZG SAP do wystawienia Faktury VAT bez podpisu 
 

 Prosimy o czytelne i dokładne wypełnienie wszystkich danych 
 

Miejsce obrad: Centrum Konferencyjno-Bankietowe Knieja w Supraślu, Al. Niepodległości 6; 
dojazd z Białegostoku: 
- BUS VoyagerTrans (przystanek ul. Boh. Monte Cassino - Dworzec PKS), 
- PKS 
- BKM linia 111 (przystanek ul. Boh. Monte Cassino - Dworzec PKS). 
 
Noclegi : Centrum Konferencyjno-Bankietowe Knieja w Supraślu, Al. Niepodległości 6. 
 
Informacja o opłatach: 
 
1.Opłata pełna 
 
Zawiera: noclegi 3/4, 4/5 czerwca, wyżywienie: śniadania i obiady 4 i 5 czerwca, spotkanie integracyjne, 
opłata konferencyjna 
 

Prosimy o zaznaczenie „x” właściwej pozycji 
400 zŁ + VAT 23% (492 zł) 
 

 

400 zŁ dla instytucji finansowanych w 70% lub w całości ze środków publicznych (konieczne wypełnienie 
oświadczenia będącego załącznikiem do zgłoszenia) 

 

 

mailto:archiwzg@poczta.onet.pl


2.Opłata częściowa  
 
Zawiera: wyżywienie: obiady 4 i 5 czerwca, spotkanie integracyjne, opłata konferencyjna. 
 

Prosimy o zaznaczenie „x” właściwej pozycji 
200 zŁ + VAT 23% (246,00 zł) 
 

 

200 zŁ dla instytucji finansowanych w 70% lub  w całości ze środków publicznych (konieczne wypełnienie 
oświadczenia będącego załącznikiem do zgłoszenia) 

 

 
2.Opłata konferencyjna  
 

Prosimy o zaznaczenie „x” właściwej pozycji 
60 zŁ + VAT 23% (73,80 zł) 
 

 

60 zŁ dla instytucji finansowanych w 70% lub  w całości ze środków publicznych (konieczne wypełnienie 
oświadczenia będącego załącznikiem do zgłoszenia) 

 

 
 

Opłatę w kwocie wynikającą z zamówienia należy przekazać do dnia 20 maja 2013  r. na konto: 

Stowarzyszenie Archiwistów Polskich ul. Bonifraterska 6/21,00-213 Warszawa, BRE Bank S.A ul. Królewska 14 Warszawa, 

nr 93 1140 1010 0000 5190 3500 1001 - w tytule wpłaty należy podać : Semnarium w Supraślu i nazwisko uczestnika 

 
 
 
 
 
 pieczątka     data i czytelny podpis Zgłaszającego 
 
 
Warunki  uczestnictwa:  
1. Podstawą udziału w konferencji jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie opłaty 

konferencyjnej do dnia 20 maja 2013 r. 
2. Organizatorzy konferencji potwierdzają przyjęcie zgłoszenia i zaksięgowanie na koncie opłaty konferencyjnej. 
3. Rezygnacja z udziału w konferencji jest możliwa na 14 dni przed rozpoczęciem konferencji w formie pisemnej (list 

polecony przesłany na adres: Stowarzyszenia Archiwistów Polskich ul. Bonifraterska 6/21,00-213 Warszawa) lub 
pocztą elektroniczną na adres e-mail: sekcjaaz@sap.waw.pl 

 
Dodatkowe informacje: 
1. Wypełnienie niniejszego zgłoszenia na konferencję jest jednoznaczne z akceptacją warunków uczestnictwa. 
2. Administratorem, ww. danych osobowych jest Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, ul. Bonifraterska 6/21, 00-213 

Warszawa. Dane wykorzystane będą do realizacji organizacji kursów, seminariów, konferencji i sympozjów. 
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zarejestrowania i obsługi uczestnika. Udostępnianie danych 
innym podmiotom nie jest przewidywane. Osobie, której dotyczą dane, przysługuje prawo dostępu do treści tych 
danych i ich poprawienia.  

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Archiwistów Polskich w zakresie 
organizacji kursów, seminariów, konferencji i sympozjów. 

 
 

 
 
 

………………………………..………………………..……………………… 
  data i czytelny podpis Zgłaszającego 

 

mailto:archiwzg@poczta.onet.pl


      Załącznik do zgłoszenia na seminarium 

                         „Zarządzanie dokumentacją elektroniczną w praktyce” 

w dniach 4-5 czerwca 2013 r. w Supraślu 

 

            

     …………………………………………………… 
              miejscowość , data 

 
Oświadczający (dane nabywcy usługi) 
 
 
       Przyjmujący oświadczenie: 

       Stowarzyszenie Archiwistów Polskich 

       Ul. Bonifraterska 6/21 

       00-213 Warszawa 

 
 
Oświadczenie dla celów ustalenia prawidłowej stawki podatku VAT za usługę szkoleniową 
 
 Oświadczamy, że usługa szkoleniowa, seminarium szkoleniowe „Zarządzanie dokumentacją 

elektroniczną w praktyce” organizowana przez Stowarzyszenie Archiwistów Polskich w 

dniach 4-5 czerwca 2013 r. w Supraślu ma charakter usługi kształcenia zawodowego 

pracowników naszej organizacji i jest finansowane w 70% / w całości*  

ze środków publicznych. 

 
Zwolnienie z podatku VAT na podstawie art.43 pkt 29 lit.c) ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i 
usług (Dz.U.Nr 54, poz. 535 ze zm.) 

 
Uczestnicy szkolenia: 
 
 
 
 
Przez usługi kształcenia zawodowego/przekwalifikowania zawodowego pracowników – w myśl przepisu art.14 
Rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 – rozumie się nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub 
zawodem, tak samo jak nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy dla celów zawodowych, a czas trwania 
kursu nie ma tutaj znaczenia. 
 
*. – niepotrzebne skreślić 

 


