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Warszawa, listopad 2011 r.
I. Informacje cechowe
Pomoc prawna w odzyskiwaniu należnych kwot za naprawę samochodu
Pomoc prawna - projekt wspierający przedsiębiorców zajmujących się likwidacją szkód
komunikacyjnych – wsparcie w uzyskaniu niedopłaconych kwot od towarzystw
ubezpieczeniowych. Przedsiębiorcy w toku prowadzonego procesu likwidacji szkód
komunikacyjnych często spotykają się sytuacjami niedopłaconych kwot za naprawę samochodu ze
strony towarzystw ubezpieczeniowych. W takich sytuacjach powinni skorzystać z pomocy
fachowców, gdyż rozwiązanie problemu dotyka sfery prawnej.
W związku z tym, że dostępność usług prawniczych w tej sferze w Polsce jest jeszcze niedostateczna i
niewiele firm zatrudnia własnych prawników, Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie
przygotował projekt, który oferuje firmom bezpłatną poradę prawną oraz wystąpienia do sądu po
najniższych stawkach rynkowych.
Projekt zakłada:
- nieodpłatne weryfikowanie stosowanych dokumentów w procesie likwidacji szkody
- nieodpłatną konsultację trybu odzyskiwania niedopłaconych kwot odszkodowań
- niskie koszty wystąpienia na drogę sądową – częściowo refinansowane
- możliwość uzyskania informacji o specjalistycznych usługach prawniczych
Stały dyżur prawnika – czwartki godz. 14.00 – 15.30 w siedzibie Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych w
Warszawie ul. Podwale 11 lok. 121 lub tel. 22/ 635-04-64 ; e-mail: cech@motoryzacja.home.pl
Dyżur – czwartki od godz. 14.00 -15.00

Kurs bhp dla pracowników – 16 listopada 2011 r. – 40,00 zł od osoby
Szkolenie – Układy zasilania silników wysokoprężnych - 26 listopada 2011 r.
- 170,00 zł netto – specjalna cena na listopad br.

II. PODATKI
1. Limity Podatkowe na 2012
1. Limity przychodów, których osiągniecie lub przekroczenie w 2011 będzie decydujące o możliwości
skorzystania z poszczególnych form opodatkowania na 2012 r. przedstawiają się następująco:

- księgi rachunkowe będą obowiązani w 2012 r. zaprowadzić podatnicy, których przychody (bez
VAT) w 2011 r. wynosiły 5.293.440 zł ( 1 200 000 euro przeliczone po kursie NBP z 30.09.2011 r.
wynoszącym 4.4112 zł).

- księgę przychodów i rozchodów w 2012 r. będą mogli prowadzić podatnicy, których przychody
(bez VAT) w 2011 r. były niższe niż 5.293.440 zł
- ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w 2012 r. będą mogli opłacać podatnicy, których
przychody (bez VAT0 w 2011 r. wynoszą 661.680 zł (150 000 euro po kursie obowiązującym
01.10.2011 r., wynoszącym również 4,4112 zł), natomiast prawo do kwartalnego opłacania ryczałtu
w 2012 r. będą mieli podatnicy, których przychody (bez VAT0 w 2011 r. nie przekroczą kwoty
110.280 zł (25.000 euro x 4.4112 zł)
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- podatek VAT w 2012 r. będą obowiązani płacić podatnicy, których przychody (bez VAT) w 2011 r.
wyniosły 150.000 zł.
Ponadto informujemy, że:
- małym podatnikiem w 2012 r. dla celów podatku dochodowego będzie podatnik, u którego
wartość przychodu (wraz z podatkiem VAT) nie przekroczy w 2011 r. kwoty 5 324 000 zł (1 200 000
euro x 4,4370 zł po zaokrągleniu do 1000 zł) Średni kurs euro na pierwszy dzień roboczy
października 2011 r. wg tabeli NBP nr 191/A/NBP/2011 wynosił właśnie 4.4370 zł;
- dla celów VAT małym podatnikiem będzie również podatnik, u którego wartość przychodu (z
podatkiem VAT) wynosiła w 2011 r. (1 200 000 euro x 4,4370 zł tj. po zaokrągleniu także 5 324 000
zł);
- jednorazowa amortyzacja w 2012 r. będzie przysługiwała w 2012 r. podatnikom oraz małym
podatnikom i wynosić będzie 50 000 euro x 4,4370 zł, tj. po zaokrągleniu 222 000 zł;
- minimalne wynagrodzenie od 01.01.2012 r. wyniesie 1500 zł brutto, a w pierwszym roku pracy
80 % tj. 1.200 zł (do stażu pracy nie zalicza się umów o naukę zawodu);
USTAWA O ZASADACH EWIDENCJI I IDENTYFIKACJI PODATNIKÓW I PŁATNIKÓW – ZMIANY
W Dz.U. nr 171 poz. 1016 opublikowano ustawę z 29.07.2011 r. o zmianie ustawy o zasadach
ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw. Wchodzi ona w życie
1 września br.
1)

Zniesienie NIP dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej

Ustawa znosi obowiązek posługiwania się numerem NIP przez osoby fizyczne, które nie prowadzą
działalności gospodarczej. Od 1.09.br od osób, które nie mają firm lub nie są zarejestrowanymi
podatnikami VAT, nie można żądać numeru NIP, jeśli nie jest to wymagane przez przepisy prawa.
Natomiast od 1 stycznia 2012 r. NIP nadany ww. osobom fizycznym zostanie w ogóle zniesiony.
Wygaśnie on z mocy prawa. Ich jedynym identyfikatorem będzie numer PESEL.
Ten, kto będzie chciał później zarejestrować działalność gospodarczą, będzie musiał ponownie
wystąpić do urzędu skarbowego o nadanie nowego numeru NIP.
Również od 1 stycznia 2012 r. podatnik nie będzie musiał dokonywać zmiany danych, poza pewnymi
wyjątkami, zawartych w rejestrze PESEL na formularzu NIP-3. Wyjątki te dotyczą zmiany adresu
zamieszkania, jeśli jest inny niż adres zameldowania oraz numeru rachunku bankowego, na który ma
być dokonywany zwrot nadpłaty podatku dochodowego. Zmian tych dokonywać się będzie na druku
ZAP-3 lub na druku PIT przy okazji rozliczenia rocznego.
2)

PESEL zastępuje NIP ubezpieczonego w rozliczeniach z ZUS

Powyższa ustawa od 1 września br. zmienia zasady sporządzania dokumentów ubezpieczeniowych
do ZUS. PESEL zastępuje NIP jako identyfikator ubezpieczonego w ZUS. NIP pozostaje natomiast
podstawowym identyfikatorem płatnika składek.
Od 1 września 2011 r. zmianie uległ również zakres danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej,
podawany w dokumentach ubezpieczeniowych przekazywanych do Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych.
W dokumentach ubezpieczeniowych (np. ZUS ZUA) w bloku danych identyfikacyjnych osoby
ubezpieczonej należy podawać jako numer identyfikacyjny numer PESEL, a w razie, gdy
ubezpieczonemu nie nadano tego numeru - serię i numer dowodu osobistego lub paszportu.
Zatem w dokumentach ubezpieczeniowych składanych od 1 września 2011 r., nie powinien być
używany numer NIP jako numer identyfikacyjny osoby ubezpieczonej ani osób zgłaszanych jako
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członkowie rodziny. Numer NIP osoby ubezpieczonej nie musi być także podawany w drukach
zwolnień lekarskich - ZUS ZLA (dotyczy to tylko numeru NIP osoby ubezpieczonej, nie dotyczy
natomiast numeru NIP płatnika, czyli pracodawcy, który to numer nadal musi być wpisywany w ZUS
ZLA).
To samo dotyczy sporządzanych po 31 sierpnia imiennych
przygotowywanych na drukach ZUS RCA, ZUS RZA oraz ZUS RSA.

raportów

miesięcznych

W praktyce oznacza to, że zarówno u obywatela polskiego jak i cudzoziemca, którzy mają nadany
PESEL należy podawać w:
• dokumentach zgłoszeniowych imię i nazwisko, numer PESEL i datę urodzenia
• imiennych raportach miesięcznych imię i nazwisko oraz PESEL.
Numer NIP nadal muszą podawać ubezpieczeni, którzy rozliczają składki na własne ubezpieczenia i
robią to wyłącznie w deklaracji ZUS DRA.
ZMIANY W PODATKU DOCHODOWYM – RÓŻNICE KURSOWE
Zmiany wprowadza ustawa z 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. Nr 178, poz. 1059 ).
Przepisy wchodzą w życie od 1 stycznia 2012 r
W nowych przepisach doprecyzowano, że podatnicy do wyliczenia różnic kursowych stosują kursy
faktycznie zastosowane w przypadku sprzedaży lub kupna walut obcych oraz otrzymania należności
lub zapłaty zobowiązań. W pozostałych przypadkach, a także gdy nie jest możliwe uwzględnienie
faktycznie zastosowanego kursu walut w danym dniu, ma być przyjmowany kurs średni NBP z
ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień otrzymania należności lub zapłaty zobowiązania
(art. 24c ust. 4 updof, art. 15a ust. 4 updop). W wyniku nowelizacji podmioty, które powstały przez
połączenie lub podział, zyskają możliwość zmiany przyjętej przez poprzednika rachunkowej metody
ustalania różnic kursowych na metodę podatkową. O zmianie będą musieli zawiadomić naczelnika
urzędu skarbowego w terminie 30 dni od daty połączenia lub podziału - art. 9b ust. 7 updop.
NOWE STAWKI PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH NA 2012 r.
MF przedstawiło projekt rozporządzenia, które dotyczy wysokości podatków, które ustalane są przez
rady gminne. W uzasadnieniu projektu Ministerstwo Finansów powołuje się na art. 20 ust. 1 ustawy
z 12 stycznia 1991 r., który przewiduje coroczną zmianę górnych granic stawek kwotowych
obowiązujących w danym roku podatkowym w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów
i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie (w
stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego).
Za podstawę przeliczenia stawek wzięto dane Głównego Urzędu Statystycznego, wedle, których
wzrost cen wyniósł w pierwszym półroczu 2011 r. 4,2% (w porównaniu
do pierwszego półrocza 2010 r.). Nowe górne granice stawek podatków i opłat lokalnych zaczną
obowiązywać 1 stycznia 2012 r.
Poszczególne górne stawki kwotowe podatku od nieruchomości wyniosą w przyszłym roku (w
nawiasie obecne stawki górne):
• od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 0,84 zł (0,80 zł); pod
jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,33 zł (4,15 zł); od
pozostałych - 0,43 zł (0,41 zł);
• od budynków lub ich części mieszkalnych - 0,70 zł (0,67 zł);
• od budynków lub ich części mieszkalnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
- 21,94 zł (21,05 zł);
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•

od budynków lub ich części mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w
zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,24 zł (9,82 zł);

•

związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych - 4,45 zł (4,27 zł); od pozostałych - 7,46 zł
(7,06 zł).

Nowe maksymalne stawki podatku od środków transportowych wyniosą m.in.:
• od samochodu ciężarowego powyżej 3,5 topy do 5,5 tony włącznie - 779,68 zł (748,25 zł);
powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1.300,71 zł (1.248,28 zł); powyżej 9 ton – 1.560,84 zł
(1.497,92 zł); 2) od samochodu ciężarowego o masie równej 12 ton lub wyższej – 2.978,53 zł
(2.858,47 zł); 3) od autobusu o liczbie miejsc mniejszej niż 30 – 1.820,86 zł (1.747,56 zł); równej
lub wyższej niż 30 miejsc – 2.302,20 zł (2.209,40 zł).
Podwyżce ulegną ponadto górne stawki podatków od ciągników siodłowych i balastowych oraz
przyczep i naczep.
Zmiany dotyczą również opłat lokalnych. Nowe górne stawki kwotowe wyniosą:
1) stawka opłaty targowej - 728,64 zł (699,26 zł);
2) stawka opłaty miejscowej w miejscowościach posiadających właściwości klimatyczne, walory
krajobrazowe - 2,08 zł dziennie (1,99 zł);
3) stawka opłaty miejscowej w miejscowościach posiadających status obszaru ochrony
uzdrowiskowej - 2,96 zł dziennie (2,84 zł);
4) stawka opłaty uzdrowiskowej - 4,09 zł dziennie (3,92 zł);
5) stawka opłaty od posiadania psa rocznie - 115,31 zł - (110,66 zł).
Dodajmy na koniec, że o faktycznej podwyżce podatków i opłat lokalnych zdecydują poszczególne
rady gmin i miast. Obwieszczenie MF wyznacza jedynie limit wysokości stawek podatkowych,
których nie można przekroczyć.
MINIMALNE WYNAGRODZENIE W 2012 R.
Od 1 stycznia 2012 r. płaca minimalna wzrośnie z 1386,0 zł do 1500,0 zł.
Wzrost minimalnego wynagrodzenia to wzrost podstawy naliczenia składki ZUS dla osób, które
korzystają z 24-miesięcznej ulgi w opłacaniu składek. Dla nich podstawę naliczenia składki na
ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe stanowi 30% minimalnego wynagrodzenia – tj. od 1
stycznia 2012 r. – 450,0 zł.
Minimalne wynagrodzenie stanowi również podstawę naliczenia składki na ubezpieczenie
emerytalne i rentowe dla osób przebywających na urlopach macierzyńskich.
Dla osób nowo zatrudnionych (w pierwszym roku pracy zawodowej) wynagrodzenie nie może być
niższe od 80% płacy minimalnej – czyli od 1 stycznia 2011 r. - 1200,0 zł.
Kwota wolna od potrąceń komorniczych (z wyjątkiem alimentów) w 2012 r. wynosić będzie –
1111,86 zł.
Wysokość minimalnego wynagrodzenia opublikowano w rozporządzeniu RM z 13.09.2011 r. (Dz.U.
Nr 192 poz. 1141).
USTAWA O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI – ZMIANY
W Dz. U. nr 187 poz. 1110 opublikowano ustawę z 28.07.2011 r. o zmianie ustawy o gospodarce
nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw.
Zmiany wprowadzone tą ustawą to:
• wprowadzono możliwości udzielenia zarządzeniem wojewody albo uchwałą rady lub sejmiku
bonifikaty od pierwszej opłaty i opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. Dotychczas
bonifikat tych udzielano jedynie w przypadkach określonych ustawą,
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•
•

wprowadzono zapis, iż wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
nieruchomości gruntowej może podlegać aktualizacji jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie
zmianie, jednak nie częściej niż raz na 3 lata,
zmieniono zasady dokonywania opłaty z tytułu użytkowania wieczystego w przypadku, gdy
zaktualizowano wysokość tej opłaty. Jeśli wysokość nowej opłaty jest co najmniej 2-krotnie
wyższa niż opłata dotychczasowa – wówczas wnosi się opłatę w wysokości 2-krotności opłaty
dotychczasowej. Nadwyżkę ponad tę kwotę rozkłada się na dwie równe części, które powiększają
opłatę roczną w następnych dwóch latach.

III. Sprawy ZUS-owskie
1. Przeliczenie emerytury w przypadku zawieszenia jej przez ZUS od 01.10.2011 r.
Zgodnie z ustawą z 10.06.2011 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach (Dz. U. nr 168, poz. 1001
z 2011 r.) przeliczyć emeryturę będzie mogła osoba, która:
•
•

Pobierała to świadczenie od 01.01.2009 r. do 30.09.2011 r.
Jednocześnie kontynuowała stosunek pracy nawiązany jeszcze przed przyznaniem do nie
prawa
• Nie otrzymuje emerytury od 01.10.2011 r., bo ZUS ją zawiesił z uwagi na to, ze nie rozwiązała
umowy o pracę
• Nie pobierze zawieszonej emerytury co najmniej 18 m-cy, pracując przez ten okres
• Ponowne przeliczenie i wypłata emerytury będą uwarunkowane rozwiązaniem umowy o
pracę.
Jednocześnie informujemy, że z możliwości ponownego obliczenia świadczenia skorzystają zarówno
osoby uprawnione do emerytury przyznawanej na dotychczasowych zasadach tj. urodzonych przed
01.01.1949 r. oraz tych spośród urodzonych po 31.12.1948 r., którzy nabyli prawo do wcześniejszej
emerytury, jak również uprawnieni do „nowej” emerytury, którzy otrzymują świadczenie w
wysokości ustalonej przez podzielenie podstawy obliczenia emerytury przez średnie dalsze trwanie
życia, a ponadto otrzymujący emerytury mieszane.
2. Nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z 28.07.2011 r. (Dz.U. nr 187, poz. 1112 zniosła
Wymóg posiadania pięcioletniego stażu ubezpieczeniowego w ostatnim dziesięcioleciu przed dniem
zgłoszenia wniosku o rentę przez osoby, które ukończyły 30 lat, o ile maja okres składkowy
wynoszący co najmniej 25 lat dla kobiet i 30 lat dla mężczyzn oraz są całkowicie niezdolni do pracy.
Niekorzystną zmianą jest natomiast niemożność wliczenia do tych 25 lub 30 lat jakichkolwiek
okresów nieskładkowych (np. pobierania świadczeń chorobowych, opieki nad dzieckiem, czy
studiów wyższych).
3. Zmiany w ubezpieczeniach dla studentów na zleceniu zostały wprowadzone w wyniku
nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym i polegają w szczególności na tym, że od 01.01.2011 r.
osoba, która ukończyła studia I stopnia (np. licencjackie), zachowuje status studenta do 31
października roku, w którym ukończyła studia. Jeżeli więc student obroni prace licencjacką w maju
lub czerwcu 2012 r. i do 31.X.2012 r. będzie zatrudniony na umowę zlecenie nie będzie podlegał
ubezpieczeniom w ZUS.
4. Zmiany w zasadach kapitału początkowego zostały wprowadzone w wyniku nowelizacji
wspomnianej wyżej ustawy o emeryturach i rentach (Dz.U. nr 187, poz. 1112 z 2011 r. i polegają w
szczególności na:
• Możliwości ustalenia (przeliczenia) kapitału początkowego osobom, które do 31.12.1998 r.
posiadają staż ubezpieczeniowy krótszy niż 6 m-cy i jeden dzień.
•

Zniesiono ograniczenie polegające na tym, że zarobki z 10 kolejnych lat kalendarzowych nie
musza dotyczyć okresu 20 ostatnich lat tj. 1970-1998, ale całego okresu ubezpieczenia
przypadającego przed 01.01.1999 r.
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•

W przypadku, gdy ZUS ustalił już kapitał początkowy można wystąpić o jego przeliczenie
wskazując zarobki sprzed 1979 r. jeżeli były korzystniejsze. W przeciwnym wypadku ZUS
przeliczy ten kapitał z urzędu przy obliczaniu emerytury, jeżeli to będzie oczywiście
korzystniejsze i dokumenty znajdujące się w aktach sprawy będą na to pozwalały.

IV. KURSY, SZKOLENIA
Kurs BHP i Ppoż. – okresowy dla pracodawców i osób kierujących pracownikami – poszerzony
o zakres ochrony przeciwpożarowej
Zapraszamy właścicieli zakładów na kurs: BHP i Ppoż. okresowy dla pracodawców (właścicieli firm)
kierowników zakładu pracy, zatrudniających pracowników i uczniów zawodu – (wymóg Kodeksu
Pracy art. 207). Przypominamy, że kursy BHP są szkoleniami okresowymi, ponawianymi, co 5 lat.
Koszt szkolenia 150,00 zł. Zajęcia - zapisy – realizacja uzależniona od ilości zgłoszeń –
minimalna grupa 10 osób.
Zajęcia od godz. 17.00
Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz Fakturę VAT.
O szczegółowe informacje proszę pytać w biurze Cechu.

Szkolenie BHP i Ppoż. – okresowe dla pracowników– poszerzone o zakres ochrony
przeciwpożarowej.
Termin: 16 listopada 2011 r.
Zapraszamy pracowników na stanowiskach mechanika, elektromechanika, blacharza, lakiernika
na szkolenie: BHP i Ppoż. Okresowe
– (wymóg Kodeksu Pracy art. 207). Przypominamy, że kursy BHP są szkoleniami okresowymi,
ponawianymi, co 1-3 lat.
Koszt szkolenia 40,00 zł. Zajęcia – w czwartki od godz. 17.00
Miejsce szkolenia – siedziba Cechu
Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz Fakturę VAT.
O szczegółowe informacje proszę pytać w biurze Cechu.

Pierwsza pomoc -

szkolenie dla firm
zapisy
Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie organizuje szkolenie pierwszej pomocy zgodnie z
wymogami Kodeksu Pracy art. 207 i 209 /pracodawca jest zobowiązany do wyznaczenia
pracowników do udzielania pierwszej pomocy/.
Kurs przeprowadzi specjalista medycyny ratunkowej p. Adam M. Pietrzak /absolwent Akademii
Medycznej w Warszawie, członka Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej, Polskiego
Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii i Polskiego Towarzystwa Medycyny Katastrof i
Stanów Nagłych/.
Szkolenie trwa 4 godz. – obejmuje szkolenie teoretyczne, ćwiczenia na fantomie do nauki
resuscytacji, materiały szkoleniowe, test egzaminacyjny i zaświadczenie.
Koszt: 150,00 zł netto
KURS PRZYGOTOWAWCZY DO EGZAMINU CZELADNICZEGO – zapisy - 2012
Organizujemy kurs dla uczniów zawodu na II i III roku nauki zawodu, przygotowawczy do
egzaminu czeladniczego zgodnie z obecnie obowiązującymi wymogami. Cena kursu: 250,00 zł netto
dla firm zrzeszonych w Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie /obejmuje materiały/.
Termin rozpoczęcia kursu: planowany na luty 2012 r. oraz uzależniony od ilości zgłoszeń.

Bezpłatny DYŻUR EKSPERTA CECHU

tel./ 00 22/ 635-04-64

Dyżur radcy prawnego p. Barbary Lulińskiej - każdy poniedziałek w godz. 14.00 – 16.00,
również w sprawie zmian w ustawach podatkowych.
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Dyżur inspektora ds. bhp p. Andrzeja Osieckiego – w I-szy poniedziałek miesiąca
w godz. 15.00 – 16.00, w tym - ocena ryzyka zawodowego, szkolenia pracowników.
STARSZY CECHU
JANUSZ ZDORT

Szkolenia zawodowe
Układy zasilania silników wysokoprężnych
Turbodoładowanie
wykładowca: mgr inż. Krzysztof Witowski
praktyk, wykładowca w firmach szkoleniowych, nauczyciel zawodu

26 listopada 2011 r. (sobota) 9.00 - 16.00
Program: Pompy - rzędowa, rotacyjna, Cammon Rail – budowa, montaż i demontaż.
Sterowanie silnikiem – czujniki, włączniki, sterowniki, przekaźniki. Diagnostyka i sposoby
naprawy układu zasilania. Zalecenia obsługowe. Budowa i zadania turbodoładowania. Turbina
– rodzaje i ich budowa. Diagnostyka i wyszukiwanie usterek, typowe uszkodzenia. Zalecenia
montażowe i obsługowe.

autorskie materiały dla uczestników
ZGŁOSZENIE UDZIAŁU w szkoleniu: (zgłoszenia prosimy przesyłać fax: - 022/635-04-64 lub
e-mailem: cech@motoryzacja.home.pl
zgłaszamy udział w szkoleniu /właściwe zakreślić/:
170 PLN

– netto od osoby, dla członków Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych
w Warszawie i sieci Polski Warsztat

300 PLN – netto od osoby, dla pozostałych firm
CENA ZAWIERA: wykłady, materiały szkoleniowe, catering, certyfikat

Nazwa firmy:............................................................ TERMIN...................................
Imię i Nazwisko ................................................stanowisko..........................................
Adres:.......................................................................................................................
Tel.kont.........................................................FAX;.....................................................
email:.............................................................NIP......................................................
Zobowiązujemy się do wpłaty/ przelewu ww. kwoty nie później niż 1 dzień przed terminem
szkolenia na konto CRM w Warszawie:
Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych ul. Podwale 11 , 00-252 Warszawa konto: PKO S.A O/Warszawa, ul.
Krucza 24/26, nr konta 32 1240 6003 1111 0000 4945 7289 z dopiskiem – nazwa

8

szkolenia. Nieodwołanie zgłoszenia i nieobecność na szkoleniu powoduje obciążenie pełnymi
kosztami. Brak wpłaty nie jest równoznaczny z rezygnacją ze szkolenia.

podpis i pieczątka
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