
 

 

Data zgłoszenia 

Formularz zgłoszeniowy Dostawcy  

Pełna nazwa przedsiębiorstwa:  

Forma prawna:  

Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym:  

Nr telefonu:  

E-mail:  

NIP:  

REGON:  

Dane teleadresowe zarejestrowanej działalności Dostawcy usług: 

Kraj:  

Województwo:  

Powiat:  

Kod pocztowy:  

Gmina:  

Miasto: 

Ulica:  

Nr domu:  

Dane teleadresowe miejsca/miejsc świadczenia usług: 

Kraj:  

Województwo:  

Powiat: 

Kod pocztowy:  

Gmina:  

Miasto:  

Ulica:  

Nr domu:  

Nr telefonu:  

e-mail:  



 

 

Mistrzowie: 

Imię:  

Nazwisko:  

Numer dokumentu:  

Strona WWW:  

PKD w ramach których prowadzona jest działalność gospodarcza: 

•  

Jedno ze wskazanych PKD stanowi główną działalność gospodarczą:  

Branże i specjalizacje:  

•  

Stawka VAT:  

Czy usługi będą w Małopolsce?  

Dostawca usług wziął udział w konsultacjach Centrum Zapewniania Jakości 

Kształcenia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie i zadeklarował gotowość  

do świadczenia usług uczenia w miejscu pracy zgodnie z wymaganiami MSUES 

Plus:  

Oświadczenia 

Dostawca usług będący osobą fizyczną lub w przypadku Dostawcy usług 

niebędącego osobą fizyczną, członek jego organów zarządzających bądź wspólnik 

spółki osobowej świadczący usługi uczenia w miejscu pracy został skazany 

prawomocnym wyrokiem za przestępstwo składania fałszywych zeznań, 

przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i 

papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, karno-

skarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub 

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. 

Odpowiedź:  

………………………………………………….. 



 

 

Dostawca usług świadczący usługi uczenia w miejscu pracy zobowiązuje się do 

spełnienia łącznie następujących warunków w zakresie potencjału technicznego: 

• zapewni właściwe przechowywanie dokumentacji związanej ze świadczeniem 

usług uczenia w miejscu pracy 

• dysponuje urządzeniami technicznymi zapewniającymi właściwą obsługę 

podmiotów i osób korzystających z usług uczenia w miejscu pracy oraz 

łączność z tymi podmiotami i osobami, a także z Administratorem bazy 

• będzie prowadzić ewidencję zrealizowanych usług uczenia w miejscu pracy, 

obejmującą w szczególności dane usługobiorców. 

Odpowiedź:  

…………………………………………………… 

Dostawca usług świadczący usługi uczenia w miejscu pracy spełnia łącznie 

następujące warunki w zakresie potencjału ekonomicznego: 

• nie posiada zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenia społeczne 

oraz zdrowotne, a w sytuacji gdy posiada zaległości zawarł umowę z ZUS lub 

otrzymał decyzję urzędu skarbowego w zakresie spłaty zadłużenia, i 

terminowo opłaca raty lub korzysta z odroczenia terminu płatności 

• nie pozostaje pod zarządem komisarycznym 

• nie został wobec niego złożony wniosek o ogłoszenie upadłości 

• nie zostało wobec niego wszczęte postępowanie likwidacyjne, naprawcze lub 

restrukturyzacyjne. 

Odpowiedź:  

………………………………………………… 

Dostawca usług świadczący usługi uczenia w miejscu pracy spełnia warunki w 

zakresie potencjału kadrowego, tzn. zapewnia ich realizację przez osoby, które 

posiadają doświadczenie zawodowe lub kwalifikacje adekwatne do świadczonych 

usług uczenia w miejscu pracy. Dostawca usługi jest: 

a) Mistrzem lub 



 

 

b) zatrudnia, czy współpracuje z co najmniej jednym takim specjalistą (Mistrzem). 

 

Mistrz to osoba, która: 

• pracuje, co najmniej 5 lat w dziedzinie, w której będzie świadczył usługę 

• posiada doświadczenie w danej dziedzinie poparte imiennymi referencjami 

(wystawionymi przez pracodawców, współpracujących przedsiębiorców z 

branży, organizacje branżowe, czy też klientów) lub potwierdzone 

osiągnięciami weryfikowanymi podczas krajowych i/lub międzynarodowych 

konkursów organizowanych przez branżowe organizacje eksperckie 

• posiada wiedzę w danej dziedzinie, udokumentowaną w postaci dyplomów, 

certyfikatów lub imiennymi referencjami 

• jest uznanym autorytetem w swoim środowisku, branży i potrafi to uzasadnić. 

(np. własne portfolio) 

• posiada kompetencje metodyczne związane z uczeniem dorosłych. (Jeżeli nie 

posiada - uzupełnia takie wsparcie w ramach projektu w postaci konsultacji ze 

specjalistami ds. uczenia dorosłych) 

Odpowiedź:  

……………………………………………………….. 

Dostawca usług świadczący usługi uczenia w miejscu pracy przestrzega zasad etyki 

zawodowej, tzn.: 

• przestrzega zasady wolnej i uczciwej konkurencji oraz równego traktowania 

wszystkich uczestników obrotu gospodarczego, 

• zapewnia poprawność i jasność sformułowań w zawieranych umowach, 

• świadczy usługę uczenia w miejscu pracy z należytą starannością oraz 

zgodnie z opublikowaną informacją o usłudze, 

• zapewnia poufność informacji uzyskanych w związku ze świadczeniem usługi 

uczenia w miejscu pracy. 

Odpowiedź: 

……………………………………………………….. 



 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych 
osobowych 

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 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), zwane dalej RODO, informuję, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wojewódzki Urząd Pracy z 

siedzibą w Krakowie przy Placu Na Stawach 1. Z administratorem danych 

można się skontaktować listownie na adres: Plac Na Stawach 1, 30-107 

Kraków oraz e-mailowo na adres:kancelaria@wup-krakow.pl 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym w sprawach 

dotyczących danych osobowych można się skontaktować listownie na adres: 

Plac Na Stawach 1, 30-107 Kraków oraz e-mailowo na adres: 

ochronadanych@wup-krakow.pl 

3. Państwa dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO 

uwzględniając zapisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy 

dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu 

Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i 

Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006; 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1304/2013 z dnia 

17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i 

uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006; ustawy z dnia 11 lipca 

2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020; rozporządzenia 

Wykonawczego Komisji (UE) Nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. 



 

 

ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów 

służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe 

przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami 

zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącym oraz uchwały 

nr 1754/2020 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 8 grudnia 2020 r. w 

sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu pt.: UCZ SIĘ U MISTRZA 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014–2020 – w celu realizacji projektu pn. „Ucz się u 

mistrza” nr RPMP.08.04.01-12-0344/20, w szczególności potwierdzenia 

kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, 

kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM). 

4. Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom 

upoważnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom uczestniczącym w 

realizacji, badaniach ewaluacyjnych, kontrolach i audytach projektu. 

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia 

realizacji i rozliczenia projektu, zamknięcia i rozliczenia Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 oraz 

zakończenia okresu trwałości dla projektu i okresu archiwizacyjnego. 

6. Podanie danych ma charakter dobrowolny, a każda osoba ma prawo dostępu 

do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Konsekwencją niepodania 

danych będzie brak możliwości rejestracji w Bazie i tym samym wzięcia 

udziału w projekcie. 

7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: 

sprostowania, ograniczenia przetwarzania, zgodnie z art. 15, 16-18 RODO, a 

także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

8. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, 

w tym również profilowane. 

  



 

 

DEKLARACJA 

W związku z ubieganiem się przez  o wpis do Bazy Usług UMP (dalej: Baza), w 

ramach projektu „Ucz się u mistrza” realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w 

Krakowie, instytucję województwa małopolskiego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w imieniu Dostawcy 

Usług deklaruję, iż jako Dostawca usług zobowiązuje się do spełniania wymagań 

należytej jakości świadczenia usług uczenia w miejscu pracy, tzn.: 

a. prowadzenia działalności zgodnie z dokumentami założycielskimi oraz 

obowiązującymi przepisami prawa, 

b. posiadania procedury kontroli wewnętrznej i ewaluacji działań, które 

systematycznie analizuje oraz podejmuje działania korygujące i 

zapobiegawcze, 

c. monitorowania jakości usług uczenia w miejscu pracy i zadowolenia 

usługobiorcy, w szczególności w zakresie identyfikacji oraz sposobu likwidacji 

zagrożeń i wykorzystania szans, 

d. określania wymagań dotyczących dostarczanej usługi uczenia w miejscu 

pracy dla usługobiorcy zgodnie z: 

• obowiązującymi przepisami prawa, 

• wymaganiami wyspecyfikowanymi przez usługobiorcę, 

• wymaganiami nieustalonymi przez usługobiorcę, ale niezbędnymi do 

realizacji usługi uczenia w miejscu pracy, 

e. skutecznego komunikowania się z usługobiorcą odnośnie informacji zwrotnych 

od usługobiorcy na temat świadczenia usług, w tym reklamacji, 

f. określenia celu i zakresu tematycznego usług uczenia w miejscu pracy 

zgodnie z wymaganiami wyspecyfikowanymi przez usługobiorców. 

…………………………………………………. 

Czytelny podpis lub podpis wraz z pieczęcią 

imienną osoby/osób uprawnionej/ych do 

składania oświadczeń w imieniu Dostawcy Usług 

  



 

 

 

OŚWIADCZENIE 

W związku z ubieganiem się przez  o wpis do Bazy Usług UMP (dalej: Baza), w 

ramach projektu „Ucz się u mistrza” realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w 

Krakowie, instytucję województwa małopolskiego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w imieniu Dostawcy 

Usług oświadczam, że: 

1. Dane złożone w Formularzu zgłoszeniowym i zatwierdzone w Bazie oraz 

wprowadzane do Bazy w przyszłości są poprawne i prawdziwe. 

2. Dostawca Usług jest świadomy konsekwencji działań naruszających 

postanowienia Regulaminu Bazy i zobowiązuje się do jego przestrzegania. 

3. Każda zaoferowana usługa: 

a. prowadzić będzie do nabycia kompetencji rozumianej jako wyodrębniony 

zestaw efektów uczenia się; 

b. będzie miała charakter edukacyjny, a jej realizacja będzie wspierać proces 

uczenia się przez całe życie. 

…………………………………………………………. 

Czytelny podpis lub podpis wraz z pieczęcią 

imienną osoby/osób uprawnionej/ych do 

składania oświadczeń w imieniu Dostawcy Usług 


