
Data zgłoszenia: 

Formularz zgłoszeniowy Klienta 

Pełna nazwa przedsiębiorstwa: 

Forma prawna:  

Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym 

Nr telefonu:  

E-mail:

NIP:  

REGON:  

Strona www: 

Osoby upoważnione do reprezentacji: 

• Imię:

Nazwisko:  

Stanowisko: 

Osoby uprawnione do kontaktu:  

Dane teleadresowe zarejestrowanej działalności Klienta: 

Kraj:  

Województwo:  

Powiat:  

Kod pocztowy:  

Gmina:  

Miasto:  

Ulica:  

Nr domu:  

PKD w ramach których prowadzona jest działalność gospodarcza: 

•  

Jedno ze wskazanych PKD stanowi główną działalność gospodarczą: Tak 

Branże i specjalizacje:  



• 

Kategoria przedsiębiorstwa: 

Przedsiębiorstwo spełnia definicję mikro, lub małego, lub średniego 

przedsiębiorstwa w rozumieniu Załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) 

nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za 

zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu:  

Otrzymał pomoc de minimis: 

Wartość pomocy de minimis w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz dwóch 

poprzedzających go lat podatkowych przekroczyła 200 tys EUR:  

Wobec Przedsiębiorstwa, które reprezentuję została wydana decyzja Komisji 

Europejskiej o obowiązku zwrotu udzielonej pomocy publicznej/pomocy de 

minimis:  

Przedsiębiorstwo, które reprezentuję jest wykluczone z możliwości otrzymania 

środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem 

środków europejskich, o którym mowa w art. 207 Ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.):  

Wobec przedsiębiorstwa, które reprezentuję, nie orzeczono kary zakazu 

dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z 

późn. zm. Dalej UFP) i jednocześnie zobowiązuję się do niezwłocznego 

powiadomienia WUP Kraków o zaistnieniu takiego orzeczenia w okresie udziału 

w projekcie:  

Zgłoszę siebie lub pracowników przedsiębiorstwa jako Uczących się w 

projekcie: 

Zobowiążę zgłoszonych pracowników do podpisania wymaganych 

oświadczeń: 



Oświadczenia 

Oświadczam, że jestem osobą uprawnioną do reprezentacji Przedsiębiorcy. W 

przypadku, gdy reprezentacja nie wynika z dokumentów rejestrowych (CEIDG/ 

KRS/ umowa spółki) zobowiązuje się do przesłania stosownego 

pełnomocnictwa przy zatwierdzaniu Formularza zgłoszeniowego. 

Odpowiedź: 

…………………………………………………… 

Oświadczam, że siedziba/oddział, filia, delegatura lub jednostka organizacyjna 

Przedsiębiorstwa mieści się na obszarze województwa małopolskiego, co 

znajduje potwierdzenie w dokumentach (jeżeli w innych niż rejestrowe, 

wymagany skan jako załącznik do formularza zgłoszeniowego) 

Odpowiedź: 

………………………………………………….. 

Oświadczam, że dane złożone w Formularzu zgłoszeniowym są poprawne i 

prawdziwe i jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia 

Odpowiedź: 

…………………………………………………… 

Oświadczam, że pracownicy, którzy będą zgłoszeni do udziału w usługach 

uczenia w miejscu pracy są pracownikami przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 5 

załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 

r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w

zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1 z 

późn. zm.). 

Odpowiedź: 

…………………………………………………… 



Oświadczam, że zobowiązuję się do uzyskania od delegowanego na usługę 

uczenia w miejscu pracy pracownika, pod rygorem niekwalifikowania kosztów 

usługi, własnoręcznie podpisanego Oświadczenia dotyczącego przetwarzania 

danych osobowych Uczestnika Projektu, stanowiącego załącznik do Umowy. 

Oświadczenie zostanie podpisane niezwłocznie po rejestracji pracownika w 

Bazie, jednak nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia 

pierwszej Usługi indywidualnej uczenia w miejscu pracy. 

Odpowiedź: 

………………………………………………….. 

Oświadczam, że dofinansowanie nie zostanie wykorzystane na sfinansowanie 

usługi, która: 

1. polega na opracowaniu analizy potrzeb rozwojowych lub planu rozwoju

przedsiębiorcy lub grupy przedsiębiorców - w przypadku przedsiębiorców i

pracowników, którzy otrzymali tego typu wsparcie w ramach Działania 2.2 PO

WER

2. dotyczy funkcjonowania na rynku zamówień publicznych lub wdrażania

strategii wejścia na zagraniczne rynki zamówień publicznych – w przypadku

przedsiębiorców i pracowników, którzy otrzymali tego typu wsparcie w ramach

Działania 2.2. PO WER

3. dotyczy zasad realizacji przedsięwzięć w formule PPP oraz przygotowania

oferty do przedsięwzięcia realizowanego w formule PPP lub procesu

negocjacji – w przypadku przedsiębiorców i pracowników, którzy otrzymali

tego typu wsparcie w ramach Działania 2.2. PO WER

4. dotyczy zwiększania zdolności adaptacyjnych mikro, małych i średnich

przedsiębiorców poprzez szkolenia i doradztwo w zakresie zarządzania

przedsiębiorstwem, w tym zarządzania zasobami ludzkimi – w przypadku

przedsiębiorców i pracowników, którzy otrzymali tego typu wsparcie w ramach

Działania 2.21 PO WER

5. dotyczy zwiększania zdolności adaptacyjnych przedsiębiorców poprzez

szkolenia i doradztwo w zakresie procesów innowacyjnych – w przypadku



przedsiębiorców i pracowników, którzy otrzymali tego typu wsparcie w ramach 

Działania 2.21 PO WER 

6. dotyczy zwiększania zdolności adaptacyjnych przedsiębiorców poprzez

szkolenia i doradztwo w zakresie sukcesji w firmach rodzinnych – w przypadku

przedsiębiorców i pracowników, którzy otrzymali tego typu wsparcie w ramach

Działania 2.21 PO WER

7. dotyczy zwiększenia zdolności adaptacyjnych przedsiębiorców poprzez

szkolenia i doradztwo w zakresie rekomendowanym przez sektorowe rady do

spraw kompetencji – w przypadku przedsiębiorców i pracowników, którzy

otrzymali tego typu wsparcie w ramach Działania 2.21 PO WER

8. dotyczy zwiększenia zdolności adaptacyjnych przedsiębiorców w trudnościach

lub ponownie podejmujących działalność gospodarczą – w przypadku

przedsiębiorców i pracowników, którzy otrzymali tego typu wsparcie w ramach

Działania 2.21 PO WER

9. dotyczy zwiększenia zdolności adaptacyjnych przedsiębiorców poprzez

szkolenia i doradztwo w zakresie wdrażania i rozwoju technologii

kompensacyjnych i asystujących – w przypadku przedsiębiorców i

pracowników, którzy otrzymali tego typu wsparcie w ramach Działania 2.21

PO WER

10. jest świadczona przez podmiot, z którym przedsiębiorca jest powiązany

kapitałowo lub osobowo, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe

rozumie się w szczególności:

1. udział w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

2. posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki, o ile niższy próg nie

wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,

3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego,

prokurenta lub pełnomocnika,

4. pozostawanie w stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić

uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze podmiotu

świadczącego usługę uczenia w miejscu pracy, w szczególności

pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub



powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, 

11. obejmuje koszty niezwiązane bezpośrednio z usługą uczenia w miejscu pracy,

w szczególności koszty środków trwałych przekazywanych przedsiębiorcom

lub ich pracownikom, koszty dojazdu i zakwaterowania, z wyłączeniem

kosztów związanych z pokryciem specyficznych potrzeb osób z

niepełnosprawnościami, które mogą zostać sfinansowane w ramach projektu

PSF w ramach mechanizmu racjonalnych usprawnień, o którym mowa w

Wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie realizacji zasady

równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z

niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w

ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020,

12. dotyczy kosztów usługi uczenia w miejscu pracy, której obowiązek

przeprowadzenia na zajmowanym stanowisku pracy wynika z odrębnych

przepisów prawa (np. wstępne i okresowe szkolenia z zakresu

bezpieczeństwa i higieny pracy, szkolenia okresowe potwierdzające

kwalifikacje na zajmowanym stanowisku pracy),

13. jest świadczona przez podmiot pełniący funkcję Operatora, albo przez podmiot

powiązany z Operatorem kapitałowo lub osobowo,

14. obejmuje wzajemne świadczenie usług o zbliżonej tematyce przez dostawców

usług, którzy delegują na usługi siebie oraz swoich pracowników i korzystają z

dofinansowania, a następnie świadczą usługi w zakresie tej samej tematyki

dla przedsiębiorcy, który wcześniej występował w roli dostawcy tych usług.

Odpowiedź: 

…………………………………………………. 

Oświadczam, że osoby wchodzące w skład organów zarządczych lub 

reprezentujące przedsiębiorstwo, nie były karane za przestępstwo skarbowe 

oraz korzystają z pełni praw publicznych i posiadają pełną zdolność do 

czynności prawnych 



Odpowiedź: 

……………………………………………….. 

Oświadczam, że nie skorzystam z dofinansowania do usług uczenia w miejscu 

pracy w specjalności w której mam status Dostawcy / Mistrza w rozumieniu 

MSUES Plus w Bazie Usług Uczenia w Miejscu Pracy 

Odpowiedź: 

……………………………………………….. 

Ilość wnioskowanych bonów: 



OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU 

W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Ucz się u mistrza” nr RPMP.08.04.01-

12-0344/20 oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:

1. administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru

danych „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację

programów operacyjnych” jest minister właściwy do spraw rozwoju z siedzibą

w Warszawie przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa,

2. przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia

warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit g)

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – dane

osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na podstawie:

1. 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;

2. 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;

3. ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020;

4. 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 pośredniczącymi; 

3. moje dane osobowe w zakresie wskazanym w pkt 1 będą przetwarzane

wyłącznie 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. moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji

Pośredniczącej – Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Krakowie (pl. Na

Stawach 1; 30-107 Kraków), beneficjentowi realizującemu projekt –

Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Krakowie (pl. Na Stawach 1; 30-107

Kraków) oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w

realizacji projektu. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom

realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Powierzającego , Instytucji

Pośredniczącej lub beneficjenta. Moje dane osobowe mogą zostać również

powierzone specjalistycznym podmiotom, realizującym na zlecenie

Powierzającego, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyty

w ramach RPO WM;

5. moje dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia realizacji

i rozliczenia projektu i zamknięcie i rozliczenia Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 oraz zakończenia

okresu trwałości dla projektu i okresu archiwizacyjnego, w zależności od tego,

która z tych dat nastąpi później ;

6. podanie danych ma charakter dobrowolny, aczkolwiek jest wymogiem

ustawowym a konsekwencją odmowy ich podania jest brak możliwości

udzielenia wsparcia w ramach projektu;

7. posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich:

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



8. mam prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych

Osobowych, gdy uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza

przepisy RODO;

9. moje dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom upoważnionym

na podstawie przepisów prawa;

10. moje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w

tym również profilowane;

11. mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:

a. wyznaczonym przez ADO wskazanym w pkt 1, wysyłając wiadomość na

adres poczty elektronicznej: iod@mfipr.gov.pl;

b. działającym w ramach Instytucji Pośredniczącej, wysyłając wiadomość na

adres poczty elektronicznej: ochronadanych@wup-krakow.pl lub pisemnie

na adres: Inspektor Ochrony Danych WUP, Wojewódzki Urząd Pracy w

Krakowie, plac Na Stawach 1, 30-107 Kraków.

12. w ciągu 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dot.

mojego statusu na rynku pracy oraz informacje nt. udziału w kształceniu lub

szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji ;

13. w ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane

dot. mojego statusu na rynku pracy ;

14. do trzech miesięcy po zakończonym udziale w projekcie dostarczę dokumenty

potwierdzające osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej (podjęcie

zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej) .

……………………………. ………………………………………… 

MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS 
UCZESTNIKA PROJEKTU 


