
 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA  
 

Szkolenie w zakresie podstawowej wiedzy o transporc ie kolejowym 
II edycja 

 
 

…………………………………………………………………………………. 
pieczęć firmowa płatnika lub dane do wystawienia faktury VAT 

wraz z nr NIP 
 

Zgłaszam uczestnictwo Pani/Pana (proszę o wypełnianie dla każdej osoby osobnego formularza): 

 

…………………………………………………........................................................................................... 

(imię i nazwisko, e-mail, numer telefonu) 
 

Deklaruję udział w kursie (proszę o zaznaczenie wybranych kursów)*:  

 Kurs I: Zasady funkcjonowania i organizacji kolei  (13 kwietnia 2013) 350,00 zł. 

 Kurs II:  Drogi kolejowe (27 i 28 kwietnia 2013) 650,00 zł. 

 Kurs III:  Tabor kolejowy (11 i 12 maja 2013) 650,00 zł. 

 Kurs IV:  Ruch i przewozy kolejowe (25 i 26 maj 2013) 650,00 zł. 

 Kurs V:  Srk. Teleinformatyka (8 i 9 czerwca 2013) 650,00 zł. 

 
Kurs VI:  Procesy inwestycyjne na kolei (22 i 23 czerwca 2013) 650,00 zł. 

 Kurs VII:  Elektroenergetyka. Certyfikacja i TSI (6 i 7 lipca 2013) 650,00 zł. 

* w przypadku  korzystania ze wszystkich siedmiu kursów jeden jest bezpłatny. W przypadku grup zorganizowanych, powyżej 10 osób, 
(delegowanych przez instytucję lub zgłoszonych prywatnie) obowiązuje zniżka 10%. 
 

Formularz proszę przesyłać do dnia 7 kwietnia 2012 r . na adres rmaleda@ikolej.pl lub amarchela@ikolej.pl ewentualnie 

faksem (22) 610 75 97. 

Opłaty prosimy uiszczać przelewem na konto: 
 
Raiffeisen Bank Polska S.A. 
04 17500009 0000000001918877 
Instytut Kolejnictwa, ul. J. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa 
z dopiskiem : numer kursu/ów + imię i nazwisko uczestnika/ów 
 

Jeśli koszty szkolenia opłaca indywidualnie Uczestnik: 
� opłatę należy wnieść na co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem kursu, 
� niezwłocznie po otrzymaniu wpłaty organizator wystawi fakturę VAT i doręczy płatnikowi za pośrednictwem poczty. 
Jeśli koszty szkolenia opłaca pracodawca (firma): 
� po każdym kursie IK wystawia i wysyła fakturę zbiorczą (za wszystkich Uczestników skierowanych na dany kurs); 
� należność należy uregulować w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury. 

 
 
 
 

…………………………....                       ……….……………………… 
       miejscowość, data                       pieczątka i podpis osoby upoważnionej  
                                                                                                              do składania zobowiązań zapłaty 
 

Kontakt: Renata Maleda: tel. (22) 47 31 500, e-mail: rmaleda@ikolej.pl;  Agnieszka Marchela: tel. 22 47 31 404, 697 109 556; e-mail: 
amarchela@ikolej.pl 


