Szkoła Administracji Samorządowej Sp. z o.o.
os. Albertyńskie 1-2, 31-851 Kraków
tel. 12 648 02 80, fax 12 648 00 25, www.sas.edu.pl
Nr KRS 0000252471, Sąd Rejonowy dla m. Krakowa
Kapitał zakładowy 300 000,00
NIP 5262308428, REGON 014929564, Bank Millenium nr rachunku: 83 1160 2202 0000 0002 0928 0399

KARTA ZGŁOSZENIA www na szkolenie w dniu 21.08.2019 r. w Krakowie

„Połączenia autobusowe i dowóz dzieci do szkół
– zmiany w 2019 roku”
Proszę wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI i odesłać faksem na numer (12) 648 00 25
lub mailem na adres sas@sas.edu.pl do dnia 14.08.2019 r.
Dane do wystawienia faktury:
NABYWCA: Nazwa firmy / nazwisko:

ODBIORCA: Nazwa firmy / nazwisko:

Adres:

Adres:

Nr identyfikacyjny NIP / PESEL:

Nr identyfikacyjny NIP / PESEL:

Dane kontaktowe:
Telefon:

Fax:

Imię i nazwisko zgłaszającego:

e-mail:
e-mail do przesłania faktury:

Lista uczestników szkolenia:
IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA – WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI

STANOWISKO:

1.
2.
3.
Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 380 zł*+VAT, słownie: trzysta osiemdziesiąt zł 00/100 netto
(koszt udziału każdej następnej osoby z tej samej jednostki 350 zł*+VAT, słownie: trzysta pięćdziesiąt zł 00/100 netto)
– opłata obejmuje: wykład, materiały, poczęstunek kawowy, lunch.

Uwaga!! Przy zgłoszeniu w terminie do dnia 6.08.2019 – cena promocyjna 330 zł+VAT* dla każdego uczestnika!!!
*Dla podmiotów, które nie oświadczą, że usługa jest finansowana w co najmniej 70% ze środków publicznych, opłata za szkolenie powiększona jest o 23%VAT.
PROSZĘ ZAKREŚLIĆ WŁAŚCIWE:
Oświadczam, iż środki wydatkowane na ww. szkolenie pochodzą w co najmniej 70% ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. Niniejsze oświadczenie ma na celu
zastosowanie stawki zwolnionej VAT zgodnie z ustawą z dn. 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.) i rozporządzeniami wykonawczymi.
Wyrażamy zgodę na przesyłanie przez Szkołę Administracji Samorządowej Sp. z o. o. (SAS Sp. z o.o.) na wyżej podany adres poczty elektronicznej informacji handlowych zgodnie z ustawą
z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.).
Wyrażamy zgodę na przetwarzanie naszych danych osobowych wyłącznie przez SAS Sp. z o.o. dla celów marketingowych i promocji towarów oraz usług ww. Spółki.
Upoważniamy Szkołę Administracji Samorządowej Sp. z o. o. (SAS Sp. z o.o.) do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu .

Przesłanie zgłoszenia oznacza jednoczesne wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykonania umowy.
Administratorem danych osobowych będzie Szkoła Administracji Samorządowej Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, os. Albertyńskie 1-2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu
wykonania umowy, a także dla celów marketingowych i promocji towarów oraz usług ww. Spółki, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. 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) – nie dłużej niż do odwołania zgody. W szczególności mają Państwo prawo do żądania od Administratora danych
osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne dla zawarcia lub wykonania
umowy. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi zawarcie lub wykonanie umowy. Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest na stronie www.sas.edu.pl.

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

……………………………………
Pieczęć jednostki

Wpłat należy dokonywać na konto Szkoły Administracji Samorządowej Sp. z o.o., os. Albertyńskie 1-2, 31-851 Kraków

Bank Millenium nr rachunku: 83 1160 2202 0000 0002 0928 0399
Szczegółowe informacje pod numerem telefonu (12) 648 02 80 oraz na www.sas.edu.pl

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE:

„Połączenia autobusowe i dowóz dzieci do szkół
– zmiany w 2019 roku”
➢ Co dla jednostki samorządowej oznacza powołanie Funduszu rozwoju przewozów autobusowych ?
➢ Na jakich zasadach dofinansowywane będzie przywracanie lokalnych połączeń autobusowych ? Jakie kryteria
będą brane pod uwagę przy dokonywaniu podziału środków Funduszu na rzecz samorządów ?
➢ Jakie regulacje przewidziane są w zakresie organizacji dowozu dzieci do szkół w 2019 roku ?
➢ Problem opłacalności dowozu dzieci w określonych warunkach – co trzeba wziąć pod uwagę decydując się na
zmiany ? Jak długo będą obowiązywać dotychczasowe zasady organizowania dowozu dzieci ?
➢ Umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego – co należy wiedzieć ?
Kiedy może zostać zawarta ? Które linie komunikacyjne otrzymają nowe formy wsparcia ?
➢ Jakie zmiany planowane są w przepisach o publicznym transporcie zbiorowym ?
Celem szkolenia jest szczegółowe omówienie – w ujęciu praktycznym – zmian w przepisach
w dziedzinie transportu publicznego osób oraz dowozu dzieci do szkół.

Uwaga! Dla zgłaszających
się do 6.08.2019 r. cena promocyjna – 330 zł+VAT

Przedstawione zostaną skutki dla jednostek samorządowych wynikające m.in. z przyjęcia
ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności
publicznej – w tym nowe zasady pozyskiwania oraz rozdysponowywania środków finansowych na realizację zadań
nałożonych na jednostki samorządu terytorialnego jako organizatorów publicznego transportu zbiorowego.
Szczególna uwaga poświęcona będzie uregulowaniom ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz ustawy Prawo
oświatowe. Omówione zostaną aktualne problemy związane z organizowaniem dowozu dzieci do szkół, opłacalność
określonych rozwiązań i możliwości, jakie stwarzają nowe przepisy, a także regulacje dotyczące przystanków.
SZKOLENIE SKIEROWANE JEST DO: pracowników urzędów gmin (miast), starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich,
a także do przedsiębiorców transportowych i innych osób zainteresowanych tematyką szkolenia.
PROWADZĄCY: radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim, ukończył studia
podyplomowe „Kontrola jakości stosowania prawa przez organy samorządu terytorialnego” na Uniwersytecie Łódzkim. W latach
2009-2019 członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie. Doradca ministra i ekspert
w Ministerstwie Sprawiedliwości. Doświadczony trener i wykładowca szkoleniowy.

KRAKÓW –21 sierpnia 2019 r.,
Hotel IBIS Stare Miasto, ul. Pawia 15, godz. 10:00-15:00
Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia od opłaty za szkolenie!
Zasady udziału w szkoleniu określa Regulamin dostępny na stronie www.sas.edu.pl
PROGRAM SZKOLENIA:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Przewozy o charakterze użyteczności publicznej.
Fundusz rozwoju przewozów autobusowych.
Przepisy ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu
zbiorowego.
Prawo oświatowe - w zakresie dowozu dzieci do szkół.
Pojęcia kwoty deficytu pojedynczej linii i rozsądnego zysku.
Umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
Dopłata z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych.
Plany transportowe i linie komunikacyjne.
Regulacje dotyczące przystanków.
Dyskusja i pytania.

