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Serdecznie zapraszamy na szkolenie pt.: 
 

Kompendium wiedzy dla szkół i przedszkoli publicznych  
po zmianach przepisów prawa w 2019 

 

 
 

Maksymalnie 3 dni szkoleniowe  
(można wybrać pojedyncze dni / tematy)  

 
 

 
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w szkołach  

   i przedszkolach publicznych w świetle poważnej zmiany     
   przepisów, w tym zmiany z 04.05.2019r.  
   wymuszającej obowiązkową zmianę regulaminu ZFŚS  
   oraz dodatkową dokumentację i zmiany, które zostaną    
   wprowadzone ze skutkiem od 01.08.2019r. 

 
 

 

 
 Archiwizacja dokumentacji (składnica akt) – Szkolenie  

   kancelaryjno-archiwalne. Praktyczne warsztaty 
 

 

 

 
  Kontrola zarządcza w szkołach i przedszkolach    
  publicznych 

 

             Do wyboru zamiast tematu nr 2 lub nr 3 
 

 
   Autoprezentacja i budowanie wizerunku  
   w jednostkach oświatowych 
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Grupa docelowa 
Szkolenie przeznaczone jest dla Dyrektorów szkół i przedszkoli oraz osób prowadzących w ich imieniu sprawy 
obejmujące zakres szkolenia. 
 

Kilka słów o trenerach 
 

szkolenie z zakresu ZFŚS i autoprezentacji prowadzi: 

         Joanna Krystyna Robak 

Ekonomista. Ekspert z zakresu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz kadr i płac. 
Od 1997r. do 2013r. pracownik urzędu gminy oraz główny księgowy jednostek budżetowych.  
W latach 2013 – 2015 pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Wydziale Realizacji 
Dochodów. Równolegle z pracą w ww. jednostkach od 2010r. do 2017r. manager i dyrektor 
nowosądeckiej filii znanej ogólnopolskiej sieci szkół. Absolwent Akademii Ekonomicznej  
w Krakowie, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu  
w Chrzanowie oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Od 2009r. uznany i ceniony przez 
uczestników szkoleń trener z zakresu ekonomii, kadr i płac, prowadzenia firmy, księgowości, 
promocji, a w szczególności ZFŚS. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w pracy z zakładowym 
funduszem świadczeń socjalnych w jednostkach budżetowych, w tym w szkołach. Certyfikowany 

trener i egzaminator wg Standardów Jakości VCC z zakresu kadr i płac. Autor książki 
„Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych a komisja socjalna i związki zawodowe. Czy można utworzyć komisję socjalną? Rozwiązania 
praktyczne z omówieniem”. Praktyk. 
 

 

 

 

szkolenie z zakresu składnicy akt prowadzi 

     Arkadiusz Herzberg 

 Starszy archiwista   

 od  2005r.  pracownik  Archiwum  Narodowego w  Krakowie   
            Oddział  w  Nowym  Sączu 

 

 

 

szkolenie z zakresu kontroli zarządczej prowadzi 

   Barbara Robak 

Administratywista. Posiada ponad 25- letnie doświadczenie w pracy w samorządzie  
z jednostkami sektora finansów publicznych. Odpowiedzialna za funkcjonowanie II 
poziomu kontroli zarządczej w gminie. Nadzorująca oświatę, kulturę i sport w powiecie.   
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej  
w Lublinie oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – Podyplomowe Studia Audytu, 
Kontroli Zarządczej i Rachunkowości oraz Podyplomowe Studia Zarządzania Projektem  
w ramach Funduszy Strukturalnych UE. 
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Ramowy Program Szkolenia (warsztatów) z zakresu ZFŚS  
w szkołach i przedszkolach publicznych po najnowszej zmianie 
przepisów prawa: 
 

 

1. Zasady gospodarowania ZFŚS i cel działalności socjalnej 
2. Prawidłowe naliczanie i rozliczanie odpisu oraz jego korekta (w tym sytuacje szczególne 

występujące w placówkach oświatowych) – nowe kwoty od stycznia i sierpnia 2019r. 

 Nauczyciele oraz emeryci i renciści pedagogiczni – szczególne przypadki 

 pracownicy niepedagogiczni oraz emeryci i renciści niepedagogiczni 

 sposób ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych – problemy 

 jakie metody statystyczne stosować do ustalenia przeciętnego zatrudnienia 

 co zrobić z osobami na urlopie bezpłatnym? 

 co zrobić jeśli emeryci nauczyciele nie przynoszą informacji o wysokości emerytury 

 praktyczne przykłady (plus gratis – formularz w Excelu do naliczania odpisów) 

 możliwość zwiększenia ZFŚS dodatkowymi środkami – jakie to środki? 
3. Osoby uprawnione do korzystania z ZFŚS 

 pracownicy (w tym problematyka pracowników zatrudnionych u kilku pracodawców  
oraz uprawnienia małżonków zatrudnionych u tego samego pracodawcy i ich dzieci) 

 pracownicy na urlopach macierzyńskich, bezpłatnych, wychowawczych, interwencyjni, 
stażyści, nauczyciele uzupełniający etat – uwaga na błędy 

 emeryci i renciści – czy można ich wykluczyć? 

 członkowie rodzin (kto i w jakim zakresie może korzystać, problem konkubinatu, 
członków rodzin emerytów  i inne problemy praktyczne) 

 możliwość modyfikowania uprawnień (w tym rozszerzenia grona uprawnionych) 

 zasady korzystania ze świadczeń socjalnych przez członków rodzin po zmarłych 
pracownikach i byłych pracownikach – emerytach i rencistach) 

 kogo i w jaki sposób należy informować o przetwarzaniu danych osobowych (kary) 
4. Regulamin ZFŚS - przykładowy regulamin ZFŚS wraz z załącznikami oraz procedura 

jego zmiany – wzory dla jednostek oświatowych oraz innych jedn. budżetowych-oddzielnie) 

 w tym problematyka związków zawodowych (zmiany od 2019r.) i procedura wyboru 
pracownika reprezentującego interesy załogi 

 czy można wprowadzić jakiekolwiek zmiany do regulaminu bez zgody związków 
zawodowych 

 gotowe przykłady zapisów obowiązkowych do wprowadzenia do Regulaminu 
ZFŚS po zmianie ustawy z dnia 04.05.2019r. 

5. Komisja socjalna – problematyka i błędy 

 zasady tworzenia i skład komisji,  

 wgląd komisji do dokumentacji ZFŚS, a ochrona danych osobowych, w tym danych 
wrażliwych 

 czy powinna być komisja socjalna? 
6. Formy pomocy 

 rodzaje dopuszczalnych wydatków z ZFŚS i najczęstsze nieprawidłowości w tym 
zakresie. Wydatki niepodlegające finansowaniu z funduszu 

 warunki przyznawania i rodzaje finansowej i rzeczowej pomocy materialnej (zapomóg, 
paczek świątecznych/okolicznościowych, biletów do kina) 

 bony towarowe i inne znaki uprawniające do wymiany na towary lub usługi – 
orzecznictwo sądów, problem składek ZUS i podatku 

 karty na zajęcia sportowo-rekreacyjne (np. fitness, pływalnia) – nieścisłości 
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 świadczenia na rzecz różnych form wypoczynku (problematyka imprez masowych) 

 tzw. wczasy pod gruszą – najczęstsze błędy (m.in. problem urlopu) 

 wycieczki grupowe i indywidualne, wczasy zagraniczne, obozy i kolonie dla dzieci 

 finansowanie imprez okolicznościowych i integracyjnych – nieścisłości interpretacyjne 
i orzecznictwo, najczęstsze błędy 

 zasady przyznawania dopłat do usług opieki nad małymi dziećmi 

 problem świadczeń urlopowych dla nauczycieli 

 praktyczne przykłady rozliczania wycieczek i innych świadczeń 

7. Pożyczki mieszkaniowe 

 rodzaje, problem oprocentowania, sposób zabezpieczenia spłaty, warunki zawieszania 
i umarzania, możliwości potrącania rat z wynagrodzenia pracowników  
z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z Kodeksu Pracy.  

8. Badanie sytuacji socjalnej, a ochrona danych osobowych (RODO) w świetle zmiany 
ustawy z dnia 04.05.2019r. 

 problematyka ustalania dochodu/sytuacji życiowej, materialnej i rodzinnej (praktyczny 
przykład) 

 świadczenia 500+, rodzinne, zasiłki stałe, niania i inne a kryterium socjalne 

 skutki nieprzestrzegania kryteriów socjalnych – kiedy ZUS i odsetki z własnej kieszeni 

 kryteria socjalne przy udziale w imprezach finansowanych z ZFŚS (m.in. integracja, 
spotkania okolicznościowe, wycieczki) w świetle najnowszego orzecznictwa  
i interpretacji skarbowych, 

 konieczność szczegółowej regulacji w Regulaminie – co należy uwzględnić? 

 dopuszczalne sposoby pozyskiwania i potwierdzania przez pracodawcę sytuacji po  
materialnej osób uprawnionych – na co pozwala RODO po zmianie ustawy z dnia  
04 maja 2019r., 

 ZFŚS a RODO od 25.05.2018r. i od 04.05.2019r., 

 zmiany ustawy o ZFŚS z 04 maja 2019r. i ich wpływ na funkcjonowanie ZFŚS, 

 wzór oświadczenia o dochodach a RODO, 

 dostęp do danych ZFŚS - kto jest uprawniony? 
 dokumenty i formy potwierdzania sytuacji życiowej, w tym dane sensytywne – czego 

może żądać pracodawca? 

 czy potrzebna jest zgoda członków rodziny na przetwarzanie danych osobowych 

 jak i przez jaki okres przechowywać dokumenty składane przez osoby uprawnione 

 czy niezłożenie dokumentów potwierdzających wysokość dochodów może być podstawą 
do odmowy świadczenia, 

 co w przypadku, gdy pracownik nie składa PIT do Urzędu Skarbowego 
9.  Zasady prawidłowej i efektywnej organizacji ZFŚS 

 przygotowanie planu wydatków – praktyczne przykłady 
 zapewnienie sprawnej komunikacji pomiędzy pracownikiem a pracodawcą 
 obsługa funduszu - kto może obsługiwać ZFŚS, jakie upoważnienia 
 nadzór nad prawidłowym wydatkowaniem środków – co mogą związki zawodowe? 
 zachowanie ważnych terminów – kiedy kary z PIP? 
 prowadzenie dokumentacji funduszu – m.in. dane osobowe 
 uznaniowy charakter świadczeń 

10. Ochrona danych osobowych a ZFŚS w obliczu zmiany ustawy o ZFŚS 
11. Podatki i składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń z ZFŚS 

 zwolnienia podatkowe  
 Interpretacje izb skarbowych, nowe orzeczenia sądów 
 Nasilone kontrole ZUS – kiedy ZUS żąda naliczenia składek i odsetek? 

12. Najczęściej popełniane błędy 
13. Sankcje za nieprzestrzeganie ustawy o ZFŚS – co grozi pracodawcy i w jakim przypadku? 
14. Kiedy świadczenia z ZFŚS są roszczeniowe i wymagalne? 
15. Skutki przyznawania świadczeń socjalnych „po równo” – przykłady z kontroli 
16. ZFŚS w wyjaśnieniach i orzecznictwie sądowym. 
17. ZFŚS a Karta Nauczyciela oraz ZFŚS a likwidacja szkoły 
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18. Sesja pytań i odpowiedzi 

 

Efekty kształcenia 
Uczestnicy poznają zasady funkcjonowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz najnowsze zmiany 
prawne (w tym zmiana dotycząca związków zawodowych, zmiany ustawy o ZFŚS, w tym zmiana od 
01.01.2019r. zmiana z 04.05.2019r. i rewolucyjna zmiana, która ma wejść we wrześniu ze skutkiem od  
1 sierpnia 2019r.) i orzecznictwo dotyczące ZFŚS. Nabędą umiejętność praktycznego stosowania przepisów o 
ZFŚS i unikania najczęściej popełnianych błędów w tym zakresie. Będą wiedzieć jakich zapisów powinni 
unikać w Regulaminie ZFŚS, a jakie warto zamieścić oraz jak dostosować Regulamin ZFŚS  
i dokumentację do nowych obowiązków, jakie niesie ze sobą zmiana z dnia 04.05.2019r. Nabędą wiedzę, 
jak prawidłowo obliczyć odpis na ZFŚS i dostosować plan finansowy (preliminarz) do zmiany z 1.08.2019r. 
 
 
 

 

 
Ramowy Program Szkolenia (warsztatów) z zakresu  
Archiwizacji dokumentacji (składnicy akt) w szkołach  
i przedszkolach: 
 

 
I. Część teoretyczna 

 

1. Podstawy prawne postępowania z dokumentacją, akty prawne regulujące postępowanie  
z dokumentacją 

2.  Podstawowe pojęcia archiwalne i systemy kancelaryjne 
- pojęcie narodowego zasobu archiwalnego 
- podział dokumentacji na kategorie archiwalne 
- system dziennikowy i bezdziennikowy 
- kwalifikacja i klasyfikacja akt wg jednolitego rzeczowego wykazu akt 

3. Organizacja prowadzenie składnicy akt 

 cele i zakres działania składnicy akt 

 przejmowanie akt z komórek organizacyjnych, wpływ właściwego stosowania   przepisów 
kancelaryjnych na poszczególnych stanowiskach pracy na jakość ewidencji w składnicy 
oraz na właściwe zabezpieczanie i uporządkowanie akt 

 ewidencja w składnicy akt 

 udostępnianie i wypożyczanie dokumentacji ze składnicy akt 

 wydzielenie i brakowanie dokumentacji niearchiwalnej 
 

II. Część praktyczna 
 
Przygotowanie dokumentacji i spisów zdawczo – odbiorczych do przekazania do składnicy akt 
(ćwiczenie).  
 

 
CEL SZKOLENIA:  
Celem szkolenia jest przekazanie aktualnej wiedzy z zakresu archiwizacji dokumentacji oraz pokazanie 
zagrożeń, jakie niosą ze sobą nieprawidłowe działania w zakresie archiwizacji. 
 
 
 

2 
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    Ramowy Program Szkolenia (warsztatów) z zakresu  
    Kontroli zarządczej w szkołach i przedszkolach publicznych:   
 

 
1. Źródła koncepcji oraz ewolucja kontroli finansowej i zarządczej w polskim sektorze 

finansów publicznych. 
2. Ramowy charakter koncepcji kontroli zarządczej. 
3. Znaczenie pojęcia „kontrola”. 
4. Definicja kontroli finansowej. 
5. Definicja kontroli zarządczej. 
6. Kontrola zarządcza a kontrola finansowa. 
7. Cele kontroli zarządczej. 
8. Zakres kontroli zarządczej. 
9. Formy kontroli zarządczej. 

10. Odpowiedzialność za funkcjonowanie kontroli zarządczej. 
11. Odpowiedzialność kierownika jednostki za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych polegające na niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu obowiązków w 
zakresie kontroli zarządczej (przykłady). 

12. Elementy kontroli zarządczej opisane w standardach: 
A. Środowisko wewnętrzne: 

1. Przestrzeganie wartości etycznych. 
2. Kompetencje zawodowe. 
3. Struktura organizacyjna. 
4. Delegowanie uprawnień. 

B. Cele i zarządzanie ryzykiem: 
5.  Misja. 
6. Określenie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji. 
7. Identyfikacja ryzyka. 
8. Analiza ryzyka. 
9. Reakcja na ryzyko. 

C. Mechanizmy kontroli: 
10. Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej. 
11. Nadzór. 
12. Ciągłość działalności. 
13. Ochrona zasobów. 
14. Szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych                                  
      i gospodarczych. 
15. Mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych. 

D. Informacja i komunikacja: 
16. Bieżąca informacja. 
17. Komunikacja wewnętrzna. 
18. Komunikacja zewnętrzna. 

E. Monitorowanie i ocena. 
19. Monitorowanie systemu kontroli zarządczej. 
20. Samoocena. 
21. Audyt wewnętrzny. 
22. Uzyskanie zapewnienia o stanie kontroli zarządczej 

13. Planowanie celów i zadań. kryteria ustalania celów. 
14. Samoocena systemu kontroli zarządczej. 
15. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej. 
16. Warsztaty z planowania celów i zadań oraz zarządzania ryzykiem  

 

3 
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Efekty kształcenia 
Uczestnicy poznają istotę kontroli zarządczej, a także źródła, kontekst i cel powstania przepisów jej dotyczących. Dowiedzą 
się również jaką odpowiedzialność ponosi kierownik jednostki za naruszenie dyscypliny finansów publicznych polegające na 
niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu obowiązków w zakresie kontroli zarządczej. Poznają standardy kontroli 
zarządczej oraz nabędą umiejętność praktycznego ich stosowania. Zaproponowane zostaną również narzędzia oceny 
kontroli zarządczej oraz projekty dokumentów regulujących w szkole i przedszkolu kwestie kontroli zarządczej. W części 
warsztatowej zajmiemy się planowaniem celów i zadań oraz  zarządzania ryzykiem. 
 

 

            Program do wyboru zamiast tematu nr 2 lub nr 3 
 

     
    Ramowy Program Szkolenia (warsztatów) z zakresu    

    Autoprezentacji i budowania wizerunku: 
 

             
1. Skuteczna autoprezentacja: 

– Podstawy autoprezentacji 
– Nawiązanie i budowa relacji z drugą osoba podczas rozmowy. 
– Jak kreować i wzmacniać własny wizerunek profesjonalisty 
– Co inni mogą wyczytać z zachowania, ubioru, sposobu mówienia, gestykulacji 
– Monitorowanie reakcji słuchacza. 
– Autoprezentacja podczas kontaktu z pracownikami, współpracownikami, rodzicami 
dzieci, dziećmi, osobami kontrolującymi placówkę. 

2. Sztuka wywoływania pierwszego wrażenia (ćwiczenia): 
– Wygląd zewnętrzny, postawa, głos, powitanie, uśmiech, kontakt wzrokowy 

3. Jak budować autorytet komunikacją werbalną i niewerbalną: 
– Słuchanie – jeden z najważniejszych elementów komunikacji. 
– Mowa ciała – niewerbalny przekaz informacji mimiką, postawą (układ nóg,  
   rąk, ustawienie bioder, ramion), gestami, wyglądem zewnętrznym, tonem głosu,  
   pauzami, sposobem mówienia, wzrokiem, rekwizytami. 
– Parafraza – sztuka powtórzeń i hamowania emocji. 

4. Budowanie pewności siebie: 
– Czym jest pewność siebie 
– Filary pewności siebie 

5. Poruszanie się przed publicznością - przećwiczysz: 

 proksemikę - jakie odległości zachować, jak i gdzie chodzić po scenie, 

 gdzie i jak siadać (bez przeszkód, przy stole, na kanapie/fotelu) 

 jak poruszać się przy narzędziach - rzutniku, mównicy, flipcharcie. 

 Elementy savoir-vivre w autoprezentacji - czego nie wypada, a co wolno robić. 
 

 
Szkolenie zostało zaprojektowane z myślą o osobach pracujących w szkołach i przedszkolach, którym zależy na 
podniesieniu kompetencji w obszarze kreowania własnego wizerunku, wzmocnienia autorytetu i profesjonalnego budowania 
relacji z odbiorcami. 

 

Efekty kształcenia: 

Uczestnicy zapoznają się z mocą komunikacji werbalnej i niewerbalnej (mowy ciała) na wybranych przykładach 
oraz rozwiną te umiejętności i kompetencje, które pozwolą im na właściwą autoprezentację w różnych sytuacjach 
zawodowych. Będą wiedzieć jak budować określony wizerunek podczas kontaktu z pracownikami, 
współpracownikami, rodzicami dzieci, dziećmi, osobami kontrolującymi placówkę. Wzmocnią swój autorytet 
prowadząc spotkania i przemówienia.  

 4 
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Maksymalnie 3 dni szkoleniowe  
(można wybrać pojedyncze dni / tematy)  

 

Data i miejsce szkolenia: 
 

Miejsce: przepiękna, górska miejscowość   

Wysowa Zdrój,  

Ośrodek Uzdrowiskowy, SPA&Wellness - „Biawena”  
38-316 Wysowa Zdrój 107 (https://www.uzdrowisko-wysowa.pl/spa) 

 

  
 
Oferujący: 
- nowoczesne, klimatyzowane sale szkoleniowe, wyżywienie 
- dla korzystających z noclegu bezpłatną strefę SPA, do której zalicza się: 

Basen rehabilitacyjny z hydromasażami, Sauna fińska, Sauna ziołowa, Łaźnia parowa,  
Jacuzzi wewnętrzne i zewnętrzne, Tężnia solna, Ściana solna, Ścieżka Kneippa,  
Kompleks schładzający - drewniana balia, podwieszane wiadro prysznicowe, Strefa relaksu.  
 
 
 
 

 
 
25 września 2019r.  od godz. 10:00 do 15:00  (ZFŚS) 
26 września 2019r.  od godz. 8:30 do 14:00    (składnica akt lub autoprezentacja) 
27 września 2019r.  od godz. 8:30 do 14:00    (kontrola zarządcza lub autoprezentacja) 

 
 
Bardzo dobry dojazd autobusem linii Voyager, który jedzie z Kołobrzegu przez m.in. Piłę, Poznań, 
Warszawę, Lublin, Kraśnik, Rzeszów, Jasło, Gorlice i dojeżdża na przystanek pod ośrodek 
„Biawena” na godzinę 10:00 – stąd pierwszy dzień szkoleniowy rozpoczynamy od 10:00, (rozkład 
jazdy w załączeniu). Voyager posiada też bezpośrednie połączenie z Krakowa do Wysowej Zdrój. 

 

Istnieje możliwość przedłużenia pobytu na weekend – 28 i 29 września, 
kiedy odbywa się w Wysowej Zdrój słynne Święto Rydza.  

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

 

 

 

 

Termin gwarantowany 

https://www.uzdrowisko-wysowa.pl/spa
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Rodzaj 
Cena  

(w zł/osobę) 
Cena zawiera 

Wariant D 
1104 zł * 

tj. 368 zł/1 dzień 

Pełny pakiet szkoleniowy (oszczędny) 

2 noclegi z bezpłatnym wejściem do 

strefy SPA, 2 śniadania, 2 kolacje,  

3 obiady, udział w 3 szkoleniach 

 udział w szkoleniu 

 autorskie materiały 

 wzory dokumentów 

niezbędnych do pracy 

 certyfikat uczestnictwa  

w szkoleniu 

 catering (kawa, herbata, 

woda, ciasto) 

 możliwość zadawania 

pytań do trenerów 

podczas szkolenia 

 dla szkolenia z ZFŚS 

bezpłatny dostęp do 

newslettera 

dedykowanego 

sprawom ZFŚS 

Wariant C 773 zł * 
tj. 386,5 zł/1 dzień 

Wybrane dwa szkolenia (tematy)  

1 nocleg z bezpłatnym wejściem  

do strefy SPA,  

1 śniadanie, 1 kolację, 2 obiady 

Wariant B 475 zł * 

Wybrane jedno szkolenie (temat), 
1 nocleg z bezpłatnym wejściem  
do strefy SPA,  
1 śniadanie, 1 kolacja, 1, obiad 

Wariant A 298 zł 
Wybrane jedno szkolenie (jeden temat),  
1 obiad 

 
* nocleg liczony w pokojach 2-osobowych.  
Do dyspozycji mamy 12 pokoi 2-osobowych i max. 6 pokoi jednoosobowych. Pobyt  
w pokoju jednoosobowym wiąże się z dopłatą 50 zł/noc od osoby.  
 

Istnieje możliwość zgłoszenia osoby towarzyszącej – prosimy o kontakt 
telefoniczny pod nr 606 387 543  

 

Rekrutacja trwa do 10 września na szkolenia z noclegami  

                            do 17 września na szkolenia bez noclegów 

                            - decyduje kolejność zgłoszeń 

 

Zgłoszenia przyjmujemy drogą mailową na adres: akademia.aserto@gmail.com  

W tytule maila prosimy wpisać: ”Zgłoszenie na szkolenie– Wysowa – data szkolenia – FB-ND-AR” 

Jeżeli nie otrzymają Państwo potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia w ciągu 2 dni roboczych, prosimy o kontakt. 

Oryginał karty zgłoszenia prosimy zabrać na szkolenie. 

  

Serdecznie zapraszamy  

Sylwester Robak,  tel. 606-387-543                                         

KARTA ZGŁOSZENIA NA  KOLEJNEJ STRONIE 
  

 

 

 
  

Ceny z uwzględnieniem promocji: 

mailto:akademia.aserto@gmail.com
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Zamawiam: 

□ Wariant A w cenie 298 zł/os              

□ Wariant B w cenie 475 zł/os       □ pokój jednoosobowy dopłata 50 zł         

□ Wariant C w cenie 773 zł/os       □ pokój jednoosobowy dopłata 50 zł   

□ Wariant D w cenie 1104 zł/os     □ pokój jednoosobowy dopłata 100 zł   

 
Tytuł szkolenia:…………………………………………………………………………………………………… 
 
Tytuł szkolenia:…………………………………………………………………………………………………… 
 
Tytuł szkolenia:…………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 Miasto: Wysowa Zdrój   Terminy szkoleń: …………………………. data noclegu…………………................ 

 
Dane uczestnika/uczestników:  

Imię i Nazwisko: 
 
1. ………………………………………… 

2. ………………………………………… 

3. ………………………………………… 

Stanowisko: 
 
1. …………………………… 

2. …………………………… 

3. …………………………… 

Zgoda uczestnika (**) (obowiązkowo) 
Podpis: 
1. ………………………………………… 

2. ………………………………………… 

3. ………………………………………… 

E-mail:  Tel.: 

 

(**) zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji usługi szkoleniowej i wystawienia certyfikatu. Oświadczam, że 
zostałem poinformowany przez Organizatora o prawie wglądu, zmiany, ograniczenia oraz usunięcia moich danych osobowych.  
 
 Prosimy o wystawienie Faktury bez naszego podpisu na poniższe dane: 

Dane jednostki: Nabywca: 

 

 

 

 

Odbiorca: 
 
 

 

NIP: Tel.: e-mail: 

powyższa kwota zostanie wpłacona: 

□ przelewem do 14 dni po realizacji szkolenia na podstawie 

faktury (dla uczestników, których udział jest finansowany ze środków 
publicznych )     

□ przelewem na podstawie wystawionej faktury proforma, 

najpóźniej do 3 dni przed szkoleniem dla uczestników, których 
udział nie jest finansowany ze środków publicznych   

 

Organizator szkolenia i administrator danych: ASERTO Robak Sp. j. , 33-300 Nowy Sącz, ul. 1 Brygady 32/38,  
NIP: 734-356-62-42  
 

REGULAMIN 

1. Zgłoszenie na szkolenie oznacza akceptację REGULAMINU. 2. Zgłoszenie na szkolenie powinno zostać potwierdzone 
podpisaną Kartą Zgłoszenia. 3. Warunki rezygnacji: Rezygnacja następuje w formie pisemnej (może być e-mailem) do 7 dni 
przed szkoleniem. 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty szkolenia w przypadku niewystarczającej liczby 

osób, które zadeklarowały swój udział w szkoleniu. 5. Dla jednostek budżetowych Faktura wystawiana jest po szkoleniu lub 
w dniu szkolenia z 14-dniowym terminem płatności 6. Dopuszcza się zmianę osoby zgłoszonej, po uprzednim 
poinformowaniu Organizatora. 7. Istnieje możliwość zgłoszenia na szkolenie w terminie krótszym niż 7 dni do szkolenia,  

w miarę posiadanych miejsc, bez możliwości rezygnacji. 8. Państwa dane są dla nas ważne, chronimy je i przetwarzamy 
zgodnie z Polityką Prywatności dostępną pod adresem: http://aserto.edu.pl/polityka-prywatnosci, której wyciąg został 
załączony do niniejszej karty zgłoszenia. 
 

http://aserto.edu.pl/polityka-prywatnosci
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POLA OBOWIĄZKOWE   (prosimy zaznaczyć x we właściwym polu): 

       TAK          NIE 
Akceptujemy warunki płatności i uczestnictwa w niniejszym szkoleniu organizowanym przez Organizatora  

i upoważniamy Organizatora do wystawienia faktury bez naszego podpisu, a naszego pracownika do jej odbioru. 
 
     TAK 

 

 NIE 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora, w celu realizacji ww. usługi 

szkoleniowej. Oświadczam, że zostałem poinformowany przez Organizatora o prawie wglądu i zmiany moich danych 

osobowych. (Niezbędne do wpisania na listę obecności) 

 TAK  NIE 
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych na adres e-mail: …………………………………………  

       TAK          NIE 

Oświadczamy, że udział ww. osoby/osób w ww. Szkoleniu w całości finansowany jest ze środków publicznych, zgodnie 
z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2018 poz. 
2174 z późn. zm.). Oświadczamy ponadto, że nabyta usługa szkoleniowa ma charakter usługi kształcenia zawodowego 
/ przekwalifikowania zawodowego, a udział ww. osób w przedmiotowym szkoleniu służy podniesieniu ich kwalifikacji 
zawodowych lub uaktualnieniu wiedzy, pozostając równocześnie w bezpośrednim związku z wykonywanymi przez te 
osoby obowiązkami zawodowymi. W związku z powyższym, nabyta usługa szkoleniowa jest zwolniona z naliczenia 
podatku VAT. 

 

Zgłoszenia przyjmujemy drogą mailową na adres: akademia.aserto@gmail.com  

 

W tytule maila prosimy wpisać: ”Zgłoszenie na szkolenie–Wysowa-Data szkolenia- FB-ND-AR” 

Jeżeli nie otrzymają Państwo potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia w ciągu 2 dni roboczych, prosimy o kontakt. 

 
Oryginał karty zgłoszenia prosimy zabrać na szkolenie. 

 
Serdecznie zapraszamy, Sylwester Robak,  tel. 606-387-543  
 
                                                                                                                                           …………………………………………………………… 
             data i podpis osoby upoważnionej 
 
 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.  
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. 
Urz. z 2016r. UE L 119), dalej „RODO” informuję,  że: 
 
1. Administratorem danych osobowych jest ASERTO Robak Sp.J. (dalej ASERTO),  

z siedzibą w Nowym Sączu (33-300) przy ul. 1 Brygady 32/38.  
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO w celu realizacji 

usługi szkoleniowej, której dotyczy złączona oferta, a po wyrażeniu zgody, również w celu przesyłania 
informacji handlowych. 

3. Odbiorcą danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych 
osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz uprawnione organy publiczne,  
w związku z obowiązkami prawnymi. 

4. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. 
5. Dane pozyskane w celu realizacji usługi szkoleniowej przechowywane będą przez czas określony  

w przepisach prawa, tj. przez okres w zakresie w jakim ich przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się 
przez ASERTO z obowiązku sprawozdawczości finansowej (rozliczeń podatkowych) oraz do okresu 
przedawnienia się roszczeń przysługujących ASERTO. Dane osobowe uzyskane na skutek wyrażenia 
zgody na otrzymywanie informacji handlowej przechowywane będą do czasu ich odwołania lub usunięcia. 

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do 
przenoszenia danych. 

7. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można się z nami skontaktować mailowo 
na adres: biuro@aserto.edu.pl 

9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
10. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celów do jakich zostały zebrane, w tym 

wpisania na listę uczestników szkolenia i wydania certyfikatu uczestnictwa w szkoleniu. 
11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane profilowaniu. 

mailto:akademia.aserto@gmail.com

