Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP
00-950 Warszawa, ul. Foksal 2

WNIOSEK
o honorarium autorskie
(na podstawie uchwały nr 34 Zarządu Głównego SARP z dnia 13 maja 2016 roku w spr. repartycji kwot otrzymanych w roku 2013)
(prosimy wypełniać drukowanymi literami)

A DANE IDENTYFIKACYJNE I ADRES ZAMIESZKANIA WNIOSKODAWCY
Nazwisko:
Imiona:

2:

Imię ojca:

Imię matki:

Nr legitymacji członkowskiej SARP (jeśli posiada):

Przynależność do oddziału SARP (jeśli dotyczy):

Nr uprawnień zawodowych:
Telefon:

E-mail:

Miejsce urodzenia:

Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok)
__ __ - __ __ - __ __ __ __
PESEL:
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

NIP:
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Kraj:

Województwo:

Powiat

Gmina:

Ulica:

Nr domu:

Miejscowość:

Nr lokalu:

Kod pocztowy:
Poczta:
__ __ - __ __ __

B NAZWA I ADRES URZĘDU SKARBOWEGO
Nazwa i adres właściwego urzędu skarbowego:

C INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
1. Czy prowadzi Pan/Pani działalność gospodarczą? (w rozumieniu art. 2 ustawy o swobodzie działalności
gospodarczej):

TAK
NIE
2. Czy jest Pan/Pani emerytem lub rencistą? (jeśli tak, należy podać numer świadczenia ZUS):
TAK
NIE
_____________________________________________________
3. Czy jest Pan/Pani studentem? (jeśli tak, należy podać numer legitymacji studenckiej oraz nazwę uczelni wyższej):
TAK
NIE
_____________________________________________________
_______________________________________________________________________________
4. Czy jest Pan/Pani zatrudniony/zatrudniona na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło
lub na jakiejkolwiek innej podstawie?
TAK

NIE

____________________________________________________________

5. Czy wyraża Pan/Pani zgodę na otrzymywanie korespondencji w wersji elektronicznej?
TAK

NIE

____________________________________________________________

D OŚWIADCZENIE
Oświadczam, iż uzyskane honorarium w kwocie o wysokości 22,31 złotych
(słownie: dwadzieścia dwa złote, trzydzieści jeden groszy) (zaznaczyć właściwy kwadrat):
odbiorę osobiście w terminie do dnia 31 grudnia 2016 roku;
proszę przesłać na numer rachunku bankowego (UWAGA: bank w Polsce):
_________________________________________________________________________
**zgodnie z moją wolą ujawnioną w pkt. 2 Deklaracji (poniżej) przeznaczam kwotę w wysokości
22,31 złotych na Fundację Promocji Architektury SARP.*
* odpowiedź zakreślić.
** w przypadku zakreślenia wypełnić poniższą Deklarację.
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Oświadczam, że nie zalegam z opłatami składek członkowskich na rzecz SARP.
Stwierdzam, że powyższe dane podałem/podałam zgodnie ze stanem faktycznym.
Data:

Podpis:

W związku z ubieganiem się o wypłatę honorarium oraz chęcią zawarcia umowy
o powierzenie praw autorskich do zbiorowego zarządzania, wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów związanych z realizacją świadczenia
zgodnie ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r.
Nr 101, poz. 926 z poź. zm.).
Data:

Podpis:

DEKLARACJA
Pkt 1): (wypełniają osoby jeżeli chcą powierzyć prawa autorskie do zbiorowego zarządu lub osoby nie będące członkami SARP dla
ustalenia przez SARP czy dana osoba jest twórcą)

Zważywszy na złożony wniosek o honorarium autorskie, składany na podstawie uchwały nr 34 Zarządu
Głównego SARP z dnia 13 maja 2016 roku, wnoszę o:
zawarcie umowy o powierzenie praw autorskich do zbiorowego zarządzania.
Ponadto, zobowiązuje się do złożenia wykazu utworów podlegających ochronie w terminie do 3 miesięcy od
złożenia Deklaracji oraz przesłania podpisanego egzemplarza umowy o powierzenie praw autorskich do
zbiorowego zarządzania w tym samym terminie.
Projekt umowy o powierzenie praw autorskich do zbiorowego zarządzania proszę przesłać na adres
e-mail _______________________________________________________________________].*
* w przypadku, gdy nie posiada Pan/Pani adresu e-mail SARP prosi o kontakt osobisty w siedzibie
SARP we wtorki od 12:00 do 13:00
Data:

Podpis:

Pkt 2):

W związku ze złożonym wnioskiem o honorarium autorskie, składanym na podstawie uchwały nr 34 Prezydium
Zarządu Głównego SARP z dnia 13 maja 2016 roku, wnoszę o:
przekazanie mojego honorarium autorskiego w wysokości 22,31 zł na rzecz Fundacji Promocji
Architektury SARP.
Proszę zatem o przelanie kwoty mojego honorarium autorskiego na konto Fundacji Promocji Architektury
SARP: mBank nr 91 1140 2105 0000 5627 3700 1001.
Data:

Podpis:
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