
 

 

Ucz się u mistrza 

Rejestracja dostawcy usług krok po kroku  

Baza Usług Uczenia w Miejscu Pracy jest dostępna na stronie 

https://umistrza.pociagdokariery.pl/. Z wszystkich funkcjonalności Bazy mogą 

korzystać Użytkownicy zarejestrowani. Użytkownik, który nie zarejestrował się w 

Bazie, ma możliwość przeglądania usług uczenia w miejscu pracy, publikowanych 

przez Dostawców usług oraz profili Dostawców usług. 

Krok 1 

Formularz rejestracyjny jest dostępny po wejściu na podstronę Zostań dostawcą 

usług w projekcie, pod przyciskiem ZAREJESTRUJ SIĘ! znajdującym się na dole 

otwartej podstrony (przycisk widoczny jest dla każdej osoby niezalogowanej) 

lub 

w prawym górnym rogu strony https://umistrza.pociagdokariery.pl/ Po najechaniu 

kursorem na tekst ZAREJESTRUJ SIĘ pokazują się dwie możliwości: CHCĘ BYĆ 

DOSTAWCĄ USŁUG i CHCĘ SKORZYSTAĆ Z BONÓW. Należy kliknąć na tekst 

CHCĘ BYĆ DOSTAWCĄ USŁUG. 

W celu utworzenia konta należy odpowiedzieć na kilka pytań i złożyć oświadczenia 

kwalifikujące do projektu, a następnie zapoznać się z klauzulą informacyjną i wyrazić 

zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu. 

Potem trzeba uzupełnić pole adres e-mail, który należy powtórzyć w kolejnym polu i 

kliknąć przycisk Zarejestruj. 

Odmowa podania wymaganych danych, brak złożenia oświadczeń podczas 

rejestracji lub brak spełniania wymagań są równoznaczne z brakiem możliwości 

zarejestrowania konta w bazie oraz brakiem możliwości świadczenie usług w 

projekcie. 

https://umistrza.pociagdokariery.pl/
https://baza.umistrza.pociagdokariery.pl/register/provider
https://umistrza.pociagdokariery.pl/
https://baza.umistrza.pociagdokariery.pl/register/provider


 

 

Na wskazany podczas rejestracji adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z linkiem 

pozwalającym na przejście do kolejnego etapu rejestracji. Gdyby wiadomość z 

linkiem nie pojawiła się w Skrzynce odbiorczej poczty, prosimy o sprawdzenie 

również katalogu Spam, gdyż może się zdarzyć, iż wiadomość z Bazy zostanie tam 

umieszczona. 

UWAGA! 

Link aktywacyjny jest ważny przez 60 min od momentu kliknięcia przycisku 

Zarejestruj. Po tym czasie dane wprowadzone przez Użytkownika są usuwane  

z Bazy. W konsekwencji możliwe jest podjęcie ponownej próby rejestracji w 

oparciu o ten sam adres e-mail, ale wszystkie dane znajdujące się w kroku 1 

należy wprowadzić na nowo. 

Po otrzymaniu maila z Bazy należy kliknąć przycisk Potwierdź adres e-mail, 

znajdujący się w wiadomości, co pozwoli na przejście do strony logowania do Bazy. 

Podczas pierwszego logowania system wymusi nadanie hasła. Powinno ono spełniać 

wymogi określone dla hasła silnego: zawierać co najmniej 12 znaków, w tym wielkie, 

małe litery, cyfry oraz znaki specjalne. Jeżeli hasło nie spełni tych wymogów, 

Użytkownik zostanie poproszony o wprowadzenie hasła o większej sile. 

Jeżeli Użytkownik nie pamięta hasła lub je utracił, może odzyskać dostęp do systemu 

samodzielnie, klikając przycisk Nie pamiętasz hasła? dostępny w prawym dolnym 

rogu okna logowania. Odzyskanie hasła jest możliwe dla kont aktywnych. 

Krok 2 

Po ustawieniu hasła Użytkownik zostanie przeniesiony do Kroku 2, w którym należy 

uzupełnić: 

− pełną nazwę przedsiębiorstwa – czyli tę, która widnieje w dokumentach 

formalnych (rejestrach, fakturach, etc.), 

− nazwę lub nazwy stosowane w obrocie gospodarczym, czyli inaczej mówiąc 

marki, pod którymi firma funkcjonuje na rynku i po jakich rozpoznają 

Użytkownika Klienci; w celu wprowadzenia więcej niż jednej nazwy handlowej 

należy kliknąć przycisk Dodaj kolejną nazwę, 

− numer identyfikacji podatkowej NIP, 



 

 

System dokonuje weryfikacji, czy wprowadzony numer NIP przedsiębiorstwa jest 

unikalny w bazie danych. Jeżeli NIP występuje już w bazie, nie ma możliwości 

ponownej rejestracji przedsiębiorstwa. 

− numer identyfikacji REGON, 

− formę prawną, wybierając odpowiednią formę z listy rozwijanej, 

− zaznaczyć PKD, w ramach których prowadzona jest działalność gospodarcza 

poprzez zaznaczenie w polach po lewej stronie wskazanych PKD 

odpowiednich dla prowadzonej działalności. 

W sytuacji zaznaczenia opcji Żadne z powyższych pojawi się komunikat: 

Dostawca Usług posiada doświadczenie we współpracy z branżą 

gastronomiczno-hotelarską i/lub kosmetyczno-fryzjerską, udokumentowane 

minimum trzema imiennymi referencjami Usługodawców z tych branż, lub/i 

posiada osiągnięcia we współpracy ze wskazanymi branżami oraz potwierdzone 

osiągnięcia w swojej dziedzinie. 

Po wyborze opcji TAK, należy dołączyć skany referencji lub/i dokumentów 

potwierdzających osiągnięcia (format: pdf, wielkość max: 5 MB). 

Dodatkowo na ekranie pojawi się pole umożliwiające dodanie opisu do załączonych 

dokumentów. 

Wybór opcji NIE uniemożliwia dalszą rejestrację i udział w projekcie w roli Dostawcy 

usług. 

Po wybraniu PKD należy potwierdzić, iż wskazane PKD stanowią główną działalność 

gospodarczą.   

W sytuacji braku potwierdzenia (wybór NIE) pojawi się komunikat: 

Usługi świadczone w ramach wskazanych PKD stanowią rozpoznawalną 

część działalności Dostawcy usług, tzn. identyfikowalną dla Klientów, np. 

poprzez wyraźną informację na stronie www i mediach, oznaczenie w miejscu 

prowadzenia działalności, certyfikaty i nagrody. 

A po wyborze opcji TAK, należy dołączyć skany certyfikatów / nagród (format: pdf, 

wielkość max: 5 MB). 



 

 

Dodatkowo na ekranie pojawi się pole umożliwiające dodanie opisu do załączonych 

dokumentów lub adresów stron www. 

UWAGA! 

Jeżeli Dostawca usług chce dodać zdjęcia na potwierdzenie, że usługi 

świadczone w ramach wskazanych PKD stanowią rozpoznawalną część jego 

działalności, powinien wkleić je do pliku tekstowego, a następnie zapisać go do 

formatu pdf. 

Wybór opcji NIE uniemożliwia dalszą rejestrację i udział w roli Dostawcy usług w 

projekcie. 

Kolejne pytanie w formularzu zgłoszeniowym dotyczy posiadania PKD 

upoważniającego do świadczenia usług szkoleniowych (85.59.B), które jest 

wskazane jako działalność dodatkowa. 

W sytuacji braku PKD szkoleniowego należy skontaktować się z Biurem projektu w 

celu uzyskania dalszych instrukcji (e-mail: umistrza@wup-krakow.pl, tel.: +48 12 619 

85 22). Jednocześnie dalsza rejestracja do czasu uzupełnienia PKD szkoleniowego 

nie jest możliwa. 

Następnie należy wybrać wysokość stawki VAT, jaką stosuje Dostawca usług 

(zgodną z tzw. białą listą podatników VAT). Wskazanie wartości następuje poprzez 

kliknięcie na strzałki umieszczone przed symbolem %. Kliknięcie strzałki skierowanej 

w górę spowoduje wzrost wartości w polu stawki VAT, natomiast kliknięcie na 

strzałkę skierowaną w dół spowoduje spadek stawki VAT do 0. Można też wpisać 

wartość stawki VAT przy użyciu klawiatury. W tym celu należy najechać kursorem na 

początek napisu Stawka VAT i wpisać wartość. Podmioty nie będące płatnikiem VAT 

mogą wybrać opcję Zwolniony. 

Jeżeli Użytkownik nie chce wpisać stawki VAT, może przejść do kolejnej czynności. 

Jest to wybór branż i specjalizacji, w jakich przygotowywana będzie oferta (Karta 

Usługi). Wyboru dokonuje się poprzez zaznaczenie odpowiednich pól po lewej 

stronie nazw specjalizacji, przy czym wybrana specjalizacja winna być zgodna ze 

wskazanymi wcześniej PKD. W przeciwnym razie system uniemożliwi przejście do 

kolejnego Kroku. 

mailto:umistrza@wup-krakow.pl


 

 

Krok 3 

Uzupełnienie danych teleadresowych prowadzonej działalności odbywa się 

poprzez wybór z listy rozwijanej państwa, województwa, powiatu, wpisanie kodu 

pocztowego, wybór z listy rozwijanej gminy, miasta, ulicy, wpisanie numeru domu, 

numeru telefonu poprzedzonego prefixem +48 i adresu e-mail. 

Wyboru z listy rozwijanej można dokonać zarówno poprzez przewijanie listy lub 

wpisanie pierwszych liter nazwy, co spowoduje zawężenie listy do nazw 

odpowiadających wpisanemu ciągowi liter. 

Uzupełnienie danych teleadresowych miejsca świadczonych usług odbywa się w 

ten sam sposób, czyli poprzez wybór z listy rozwijanej państwa, województwa, 

powiatu, wpisanie kodu pocztowego, wybór z listy rozwijanej gminy, miasta, ulicy, 

wpisanie numeru domu, numeru telefonu poprzedzonego prefixem +48 oraz adresu 

e-mail. 

Wyboru z listy rozwijanej można dokonać zarówno poprzez przewijanie listy lub 

wpisanie pierwszych liter nazwy, co spowoduje zawężenie listy do nazw 

odpowiadających wpisanemu ciągowi liter. 

Dane teleadresowe minimum 1 miejsca świadczenia usług są wymagane. 

Użytkownik może wprowadzić maksymalnie 10 adresów świadczenia usług za 

pomocą przycisku Dodaj kolejne miejsce świadczenia usługi.  

Wskazane adresy realizacji usług będą automatycznie wyświetlać się z rozwijanej 

listy podczas tworzenia Kart Usług i będzie je można przyporządkować do 

poszczególnych Kart Usług. 

W przypadku wyboru innego województwa niż małopolskie dla miejsca świadczenia 

usług pojawi się komunikat: 

Miejsce świadczenia usługi może być tylko na terenie województwa małopolskiego. 

Wówczas należy zmienić wybór w celu kontynuowania rejestracji. 

W przypadku błędnego wpisu każdorazowo można: 

− wymazać poszczególne pola klikając na krzyżyk w prawym końcu pola 



 

 

− wymazać cały wpis (record), klikając na czerwony przycisk Usuń (strona 

prawa, jeżeli zasadne). 

Zapisywanie obywa się automatycznie bez konieczności dodatkowych czynności. 

Użytkownik nie musi wprowadzać wszystkich miejsc świadczenia usługi na etapie 

wypełniania formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu rejestracji Użytkownik ma 

możliwość dodania kolejnych adresów świadczenia usług z poziomu swojego profilu 

Dostawcy usług. Nie może jednak dodać więcej niż 10 miejsc świadczenia usług. 

Krok 4 

Na etapie rejestracji należy dodać przynajmniej jednego Mistrza, który będzie 

prowadził usługi uczenia w miejscu pracy. Po założeniu Profilu będzie możliwość 

dodania kolejnych Mistrzów. 

Istnieje możliwość dodania maksymalnie 10 Mistrzów. Dane Mistrza, jakie należy 

uzupełnić w bazie, to: imię, nazwisko, nr dowodu osobistego, certyfikaty / referencje, 

potwierdzające co najmniej 5-letnie doświadczenie Mistrza (format: pdf, wielkość 

max: 5 MB). 

W celu dodania więcej niż jednego Mistrza należy kliknąć pole Dodaj kolejnego 

Mistrza. 

Wymóg dodania certyfikatów lub referencji dotyczy tylko pierwszego Mistrza. 

Dokumenty potwierdzające doświadczenie kolejnych Mistrzów mogą zostać 

zweryfikowane przez pracowników projektu podczas działań kontrolnych. 

Następnie należy załączyć zaświadczenia potwierdzające stan zadeklarowany w 

Kroku 1, to jest skany stosownych zaświadczeń z US i ZUS, nie starszych niż 3 m-

ce w dniu składania formularza (format: pdf, wielkość max: 5 MB) we wskazanych 

polach. Dla innych zaświadczeń przewidziano Pole 3 - Dołącz pozostałe 

zaświadczenia (jeśli konieczne). 

Po załączeniu odpowiednich plików należy odznaczyć check box: 

− Zapoznałem się i akceptuję treść Regulaminu Bazy UMP; 

− Oświadczam, że dane złożone w Formularzu zgłoszeniowym są poprawne i 

prawdziwe; 



 

 

− Zapoznałem się i akceptuję treść Klauzuli informacyjnej dotyczącej 

przetwarzania danych osobowych; 

− Zobowiązuję się do spełniania wymagań należytej jakości świadczenia usług 

uczenia w miejscu pracy zgodnie z Deklaracją (skan podpisanej Deklaracji 

załączycie Państwo w Polu 3); 

− Zapoznałem się i akceptuję treść Oświadczenia Dostawcy Usług (skan 

podpisanego Oświadczenia załączycie Państwo w Polu 3). 

Krok 5 

W ostatnim kroku system wygeneruje na podstawie danych wprowadzonych w 

krokach 1-4 formularz zgłoszeniowy w formacie PDF. Na ekranie widoczny jest 

komunikat: Pobierz Formularz zgłoszeniowy, który wygenerowaliśmy dla Ciebie 

TUTAJ. 

Formularz zgłoszeniowy musi zostać podpisany podpisem elektronicznym lub 

podpisem zaufanym. Na ekranie widoczny jest komunikat: Podpisz go podpisem 

elektronicznym lub profilem zaufanym TUTAJ. 

Podpisany formularz należy umieścić we wskazanym miejscu poprzez kliknięcie 

przycisku Wybierz plik. 

Plik z podpisanym formularzem zgłoszeniowym musi być w formacie PDF. 

Następnie należy przesłać zgłoszenie do Administratora Bazy poprzez kliknięcie 

przycisku Zapisz. Konto będzie miało ograniczone uprawnienia do momentu 

weryfikacji dokumentów przez pracowników WUP. 

Po załączeniu elektronicznie podpisanego formularza zgłoszeniowego wraz z 

załącznikami i przesłaniu go do Administratora Bazy pojawi się komunikat o 

zakończeniu procesu rejestracji i możliwości przejścia do strony Dostawcy usług przy 

pomocy wskazanego linku. 

Możliwe będzie również zalogowanie się do sytemu poprzez stronę projektu 

https://baza.umistrza.pociagdokariery.pl/ 

Należy tam wpisać adres e-mail oraz hasło stworzone podczas rejestracji, a 

następnie kliknąć przycisk Zaloguj. 

https://baza.umistrza.pociagdokariery.pl/

