Załącznik
nr 1 do Regulaminu Bazy Usług Rozwojowych
[Wpisz tutaj]

KARTA PODMIOTU

I.

INFORMACJE PODSTAWOWE

UWAGA
Administrator Bazy może prosić o przesłanie dodatkowych dokumentów lub informacji celem dokonania wpisu Podmiotu do Bazy (np.
dokumentów rejestrowych, jeżeli nie są ogólnodostępne)
Numer identyfikacji
podatkowej (o ile
podmiot posiada
numer NIP)

Akcja w Bazie: Wypełnienie pola tekstowego 10 znaków.
System automatycznie weryfikuje poprawność wpisu numeru NIP.

Numer identyfikacyjny
REGON (o ile podmiot
posiada numer
REGON)

Akcja w Bazie: Wypełnienie pola tekstowego 9 lub 14 znaków.
System automatycznie weryfikuje poprawność wpisu numeru REGON.

Nazwa Podmiotu

Akcja w Bazie: Wypełnienie pola tekstowego do 500 znaków ze spacjami.

Nazwa stosowana w
obrocie gospodarczym

Akcja w Bazie: Wypełnienie pola tekstowego do 500 znaków ze spacjami.

Forma prawna

Akcja w Bazie: Wybór z listy rozwijanej

Czy chcesz świadczyć
usługi z możliwością
dofinansowania ze
środków publicznych?

Akcja w Bazie: Zaznaczenie opcji w Bazie
Pole wymagane, jeżeli podmiot chce świadczyć usługi rozwojowe w ramach dofinansowania ze środków publicznych tj. takie, na które
przedsiębiorca będzie mógł pozyskać dofinansowanie z EFS.

Rodzaje świadczonych
usług rozwojowych

Akcja w Bazie: Wybór z kafeterii

Dotychczasowe
doświadczenie w
realizacji usług
rozwojowych.

Akcja w Bazie:
1) Wypełnienie pola tekstowego opisem dotychczas zrealizowanych usług rozwojowych, do maksymalnie 10 000 znaków ze spacjami,
2) Podmiot ma możliwość załączenia maksymalnie 5 dokumentów poświadczających wysoką jakość opisanych usług rozwojowych (np.
referencje),
3) Podmiot będzie mógł podać swoją stronę internetową w polu: „Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej”.

Inne informacje nt.
Podmiotu np.:
posiadane licencje,
akredytacje,
certyfikaty

Akcja w Bazie:
1) Wypełnienie pola tekstowego opisem innych osiągnięć do maksymalnie 10 000 znaków ze spacjami,
2) Podmiot może załączyć/podwiesić maksymalnie 5 dokumentów potwierdzających informacje, o których mowa w polu tekstowym,
3) Podmiot ma możliwość dodania logotypu, jakim posługuje się w obrocie gospodarczym,
4) Podmiot będzie mógł podać swoją stronę internetową w polu: „Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej”.

Instytucja
certyfikująca

Akcja w Bazie:
Podmiot zaznacza opcję w Bazie.
W przypadku zaznaczenia pola podmiot jest zobowiązany do podania kodu oraz nazwy kwalifikacji, zgodnie z informacjami zawartymi
w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji, do jakich jest instytucją certyfikującą.

Podmiot upoważniony
do przeprowadzania
walidacji

Akcja w Bazie:
Podmiot zaznacza opcję w Bazie.
W przypadku zaznaczenia pola podmiot jest zobowiązany do podania kodu oraz nazwy kwalifikacji, zgodnie z informacjami zawartymi
w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji, do jakich jest upoważniony do przeprowadzania walidacji.

Adres głównego
miejsca wykonywania
działalności / siedziba i

Akcja w Bazie: Wypełnienie pola tekstowego lub wybór z listy rozwijanej. Pola województwo, powiat, gmina uzupełniane są
automatycznie przez system na podstawie pola miejscowość.

Pole dostępne po zaznaczeniu pola typu checkbox w poprzednim pytaniu. Podmioty, które nie ubiegają się o wpis do Bazy , mogą
świadczyć wszystkie rodzaje usług. W przypadku wybrania przez Podmiot określonego/ych rodzaju/ów usług rozwojowych w
Informacjach podstawowych: usługi szkoleniowe o charakterze rozwojowym, usługi doradcze o charakterze rozwojowym, następuje
automatyczne dopasowanie w Karcie Podmiotu kryteriów wpisu do wymagań dotyczących określonego rodzaju usług.
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adres Podmiotu (kraj,
miejscowość, kod
pocztowy,
województwo, powiat,
gmina, ulica nr
budynku i nr lokalu)
Adres e-mail

Akcja w Bazie: Wypełnienie pola ”Adres e-mail” (maksymalnie 10 tego rodzaju pól)
Akcja w Bazie: Dodanie kolejnego pola

Strona internetowa

Akcja w Bazie: Wypełnienie pola ”Strona internetowa” (maksymalnie 10 tego rodzaju pól)
Akcja w Bazie: Dodanie kolejnego pola

Telefon

Akcja w Bazie:
Wypełnienie pola tekstowego z nałożoną maską „Telefonu”.
(maksymalnie 10 tego rodzaju pól)
Akcja w Bazie: Dodanie kolejnego pola

Fax

Akcja w Bazie: Wypełnienie pola z nałożoną maską „Fax”.
(maksymalnie 10 tego rodzaju pól)
Akcja w Bazie: Dodanie kolejnego pola

Uwaga: Podmiot będzie mógł umieścić informacje określone począwszy od punktu „Adres głównego miejsca wykonywania działalności /
siedziba i adres Podmiotu” do „Strony internetowej” również w odniesieniu do danych kontaktowych różnych od danych związanych z
głównym miejscem wykonywania działalności/ siedzibą Podmiotu oraz swoich filii /oddziałów.
Osoby uprawnione w
imieniu Podmiotu do
wpisywania danych do
Bazy Usług
Rozwojowych
(możliwość wskazania
kilku osób)

Akcja w Bazie:
Wypełnienie pola tekstowego w zakresie adresu e-mail oraz nr telefonu. Pole widoczne tylko dla Podmiotu i Administratora Bazy

Oświadczenia

Akcja w Bazie:
Zaznaczenie opcji w Bazie, iż Podmiot prowadzi aktywną działalność.
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I.

KRYTERIA DODATKOWE

Ta część Karty Podmiotu dotyczy jedynie Podmiotów, które zadeklarują chęć realizacji usług rozwojowych, na które przedsiębiorca będzie
mógł pozyskać dofinansowanie ze środków funduszy europejskich.
Uprawniona osoba oświadcza, że Podmiot, który reprezentuje spełnia poniżej określone warunki niezbędne do wpisania go do Bazy i jest
świadoma odpowiedzialności za składanie nieprawdziwych oświadczeń w Karcie Podmiotu.

Lp.
1.

Kryterium

Szczegółowe informacje:

Podmiot świadczący usługi rozwojowe spełnia warunki w zakresie Akcja w Bazie:
potencjału technicznego, jeżeli:
Zaznaczenie opcji w Bazie.
 posiada wyposażenie biurowe zapewniające właściwe
przechowywanie
dokumentacji
związanej
ze
świadczeniem usług rozwojowych;
 dysponuje urządzeniami technicznymi zapewniającymi
właściwą obsługę podmiotów korzystających z usług
rozwojowych oraz łączność z tymi podmiotami i z innymi
podmiotami wpisanymi do rejestru, w szczególności
sprzętem komputerowym wraz z oprogramowaniem
biurowym oraz sprzętem zapewniającym możliwość
korzystania z usług telefonicznych i usług dostępu do
Internetu;
 prowadzi ewidencję zrealizowanych usług rozwojowych,
obejmującą w szczególności dane usługobiorców.
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2.

Podmiot świadczący usługi rozwojowe spełnia warunki w
Akcja w Bazie:
zakresie potencjału ekonomicznego, jeżeli:
 nie posiada zaległości z tytułu podatków lub z tytułu
Zaznaczenie opcji w Bazie.
składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne;
 nie pozostaje pod zarządem komisarycznym;
 nie został wobec niego złożony wniosek o ogłoszenie
upadłości;
 nie zostało wobec niego wszczęte postępowanie
likwidacyjne, naprawcze lub restrukturyzacyjne.

3. Podmiot świadczący usługi rozwojowe spełnia warunki w
zakresie potencjału kadrowego, jeżeli zapewnia ich
realizację przez osoby, które posiadają doświadczenie

Akcja w Bazie:
Zaznaczenie opcji w Bazie.

zawodowe lub kwalifikacje adekwatne do świadczonych
usług
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Podmiot świadczący usługi rozwojowe w wykonywanej
działalności przestrzega zasad etyki zawodowej, w
szczególności:

 zapewnia poprawność i jasność sformułowań w
zawieranych umowach;
 świadczy usługi rozwojowe z należytą starannością
oraz zgodnie z opublikowaną informacją o usłudze;
 zapewnia poufność informacji uzyskanych w związku
ze świadczeniem usług rozwojowych;

Akcja w Bazie:

Podmiot świadczący usługi rozwojowe posiada następujący/e
certyfikat/y lub dokument/y potwierdzające akredytację (Lista
certyfikatów)

Akcja w Bazie:

-

Zaznaczenie opcji w Bazie.

Wybór z listy rozwijanej certyfikatu lub dokumentu poświadczającego akredytację
wpisanego na listę prowadzoną przez PARP. Podmiot jest zobowiązany do podania nr
certyfikatu lub dokumentu potwierdzającego akredytację (o ile istnieje) oraz wystawcy,
jak również daty ważności certyfikatu lub dokumentu potwierdzającego akredytację.
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Inny

Podmiot jest również zobowiązany do zamieszczenia dokumentu potwierdzającego
spełnienie kryterium.
W przypadku wyboru „inny” podmiot jest zobowiązany do podania dodatkowo nazwy
certyfikatu lub dokumentu potwierdzającego akredytację, zakresu jakiego dotyczy
certyfikat tj. usług szkoleniowy o charakterze rozwojowym lub usług doradczych o
charakterze rozwojowym, jak również załączenia formularza zgłoszenia nowego
certyfikatu lub dokumentu potwierdzającego akredytację.
Akcja w Bazie: Dodanie kolejnego certyfikatu/akredytacji

lub
5b

Podmiot świadczący usługi rozwojowe spełnia wymagane w
zakresie zapewnienia należytej jakości świadczenia tych usług:
1) jest instytucją certyfikującą, o której mowa w art. 2 pkt 6
ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie
Kwalifikacji lub podmiotem działającym na podstawie
upoważnienia, o którym mowa w art. 47 ust. 2 tej ustawy;

Akcja w Bazie:
Wybór z listy rozwijanej oraz uzupełnienie pola tekstowego wskazującego zakres
uprawnień oraz doprecyzowanie podstawy prawnej (np. wskazanie rozporządzeń
wykonawczych do ustawy, statutu, akredytacji itp.). Podmiot zobowiązany jest również do
zamieszczenia dokumentu potwierdzającego spełnienie kryterium oraz wskazania daty
ważności uprawnienia.

2) posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w
formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 118 ustawy z
dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r.
poz. 59 i 949),
3) posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych
prowadzących do zdobycia kwalifikacji potwierdzonych
dyplomami mistrza i świadectwami czeladniczymi wydawanymi
po przeprowadzeniu egzaminów w zawodach, o których mowa
w art. 3 ust. 3a ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1285 oraz z 2017 r. poz. 60),
4) posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych
prowadzących do zdobycia kwalifikacji nadawanych po
ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 2
ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o
szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn.
zm.1),

1

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r. poz. 1933, 2169 i 2260 oraz z 2017 r poz. 60, 777, 858, 859, 1321, 1428 i 1530.
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5) posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych
prowadzących do zdobycia lub potwierdzenia kwalifikacji
nadawanych po ukończeniu kursów dokształcających i szkoleń,
o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca
2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym,
6) posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych
prowadzących do zdobycia kwalifikacji nadawanych po
ukończeniu innych form kształcenia, o których mowa w art. 2
ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej
Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 r. poz. 572, 1311, 1933 i 2260
oraz z 2017 r. poz. 624 i 1089),
7) posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych
prowadzących do zdobycia kwalifikacji nadawanych po
ukończeniu innych form kształcenia, w tym szkoleń i kursów
dokształcających, o których mowa w art. 2 ust. 3 pkt 2 ustawy
z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z
2017 r. poz. 1158 i 1452),
8) posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych w
zakresie wskazanym innym przepisami prawa, w których
określono wymagania w zakresie świadczenia tych usług,
nadane przez zewnętrzny podmiot.

Załączniki:
1) Wzór oświadczenia o spełnianiu kryteriów warunkujących wpis do Bazy usług rozwojowych i prawdziwości danych wprowadzonych do
Bazy.
2) Wzór oświadczenia o spełnianiu kryteriów warunkujących wpis do Bazy usług rozwojowych i prawdziwości danych wprowadzonych do
Bazy dla podmiotów ubiegających się o wpis na podstawie § 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 sierpnia 2017 r.
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