
Załącznik nr 4 do rozporządzenia Ministra 
Budownictwa z dnia   21 stycznia 2008 r.                         
(Dz. U. Nr 17 poz. 104) 

 
Kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o uprawnienia do sporządzania świadectw 

charakterystyki energetycznej 

IMIĘ I NAZWISKO  

ADRES ZAMELDOWANIA 

 

 

WOJEWÓDZTWO  

POWIAT  

GMINA  

ADRES DO KORESPONDENCJI I NR TELEFONU 

 

 

E-MAIL  

DATA I MIEJSCE URODZENIA  

PESEL  

SERIA I NR DOWODU OSOBISTEGO  

IMIONA RODZICÓW  

WYKSZTAŁCENIE  

SPECJALIZACJA, UPRAWNIENIA  

PRZYNALEŻNOŚĆ DO ORGANIZACJI  

CAŁKOWITY KOSZT SZKOLENIA: 
Kwota w wysokości ogółem  1.500 zł zostanie wpłacona na konto: 

Stowarzyszenia Dyrektorów i Prezesów Zakładów Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej 
BZ WBK II/O ZIELONA GÓRA 16 1090 1636 0000 0001 0368 5897 

z dopiskiem „Szkolenie”   

1. Należność przekazuję przelewem na konto Stowarzyszenia Dyrektorów i Prezesów Zakładów Gospodarki 
Mieszkaniowej i Komunalnej bez roszczenia o zwrot wpłaty w przypadku nieobecności zgłoszonej osoby na 
szkoleniu.  

2. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać potwierdzone kartą zgłoszenia przesłaną do STOWARZYSZENIA. Brak 
pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni przed terminem szkolenia będzie skutkowało 
obciążeniem należnością za szkolenie. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty oraz miejsca szkolenia w przypadku niewystarczającej 
liczby osób, które zadeklarowały swój udział w szkoleniu. 

4. W przypadku gdyby szkolenie nie odbyło się z winy Organizatora, Stowarzyszenie Dyrektorów i Prezesów 
Zakładów Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej zobowiązuje się do zwrotu pełnej kwoty bez odsetek             
i odszkodowania w terminie 10 dni roboczych od daty odwołania szkolenia. 

5. Organizatorzy mogą zmienić wcześniej ustalonego wykładowcę oraz termin i kolejność zajęć bez potrzeby 
podania przyczyn. 

6. Program szkolenia będzie zgodny z minimum programowym przedstawionym w rozporządzeniu właściwego 
Ministra do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej. 

7. Dopuszcza się zmianę osoby zgłoszonej, po uprzednim poinformowaniu Organizatora. Szkolenie może nie 
dojść do skutku w terminie, jeśli nie zgłosi się odpowiednia ilość uczestników. 

 Akceptuję warunki płatności i uczestnictwa w niniejszym szkoleniu organizowanym przez Stowarzyszenie 
Dyrektorów i Prezesów Zakładów Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej. 

 
 
..................................... ................................................................. 

data podpis  

 
                                                                                    


