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Załącznik nr 1 do Regulaminu Bazy Usług Rozwojowych

Karta Dostawcy Usług
I.

DANE PODSTAWOWE

UWAGA
Administrator Bazy może prosić o przesłanie dodatkowych dokumentów lub informacji celem dokonania wpisu
Dostawcy Usług do Bazy (np. dokumentów rejestrowych, jeżeli nie są ogólnodostępne)
Lp.

Kryterium

1.

Szczegółowe informacje

Avatar

Akcja w Bazie:
Dodanie zdjęcia, logotypy grafiki
Dostawca Usług ma możliwość dodania logotypu, jakim posługuje się w obrocie
gospodarczym.

Instytucja zagraniczna

Akcja w Bazie:
W przypadku wyboru instytucji zagranicznej, Dostawca usług nie ma obowiązku podania
numeru REGON.

2.

3.
Numer identyfikacyjny REGON (o ile
Dostawca Usług posiada numer REGON)

Akcja w Bazie:
Wypełnienie pola tekstowego 9 lub 14 znaków.
System automatycznie weryfikuje poprawność wpisu numeru REGON. Po wpisaniu numeru
REGON dane Dostawcy Usług zaciągane są automatycznie z rejestru GUS.

Numer identyfikacji podatkowej (o ile
Dostawca Usług posiada numer NIP)

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

Nazwa Dostawcy Usług

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.

8.

Inne informacje
nt. Dostawcy Usług np.: posiadane
licencje, akredytacje, certyfikaty

Akcja w Bazie:
Dostawca Usług może załączyć/podwiesić maksymalnie 5 dokumentów potwierdzających
informacje, o których mowa w polu tekstowym.

9.

Charakterystyka działalności firmy

Akcja w Bazie:
Wypełnienie pola tekstowego opisem dotychczas zrealizowanych usług rozwojowych, do
maksymalnie 30 000 znaków ze spacjami.

4.

5.
6.
7.

II.
10.

Dane teleadresowe / siedziba i adres
Dostawcy Usług (kraj, miejscowość, kod
pocztowy, ulica
nr budynku i nr lokalu)

DANE TELEADRESOWE

Akcja w Bazie:
Wypełnienie pola tekstowego lub wybór z listy rozwijanej.

3

11.

Instytucja certyfikująca (wpisana do ZRK)

Akcja w Bazie:
Wypełnienie pola tekstowego.
Dostawca Usług zaznacza opcję w Bazie.
W przypadku zaznaczenia pola „TAK” Dostawca Usług jest zobowiązany do podania kodu
oraz nazwy kwalifikacji, zgodnie z informacjami zawartymi w Zintegrowanym Rejestrze
Kwalifikacji, do jakich jest instytucją certyfikującą.

12.

Dostawca Usług upoważniony do
przeprowadzania walidacji (wpisany do
ZRK)

Akcja w Bazie:
Wypełnienie pola tekstowego.
Dostawca Usług zaznacza opcję w Bazie.
W przypadku zaznaczenia pola „TAK” Dostawca Usług jest zobowiązany do podania kodu
oraz nazwy kwalifikacji, zgodnie z informacjami zawartymi w Zintegrowanym Rejestrze
Kwalifikacji, do jakich jest upoważniony do przeprowadzania walidacji.

13.

Telefon

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

14.

Adres e-mail

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

15.

Strona internetowa

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

III.

OFERTA SZKOLENIOWA

Uprawniona osoba oświadcza, że Dostawca Usług, którego reprezentuje spełnia poniżej określone warunki niezbędne do
wpisania go do Bazy i jest świadoma odpowiedzialności za składanie nieprawdziwych oświadczeń w Karcie Dostawcy
Usług.
16.
Czy chcesz świadczyć usługi z
możliwością dofinansowania ze środków
publicznych?
17.

Dostawca Usług świadczący usługi
rozwojowe spełnia warunki w zakresie
potencjału technicznego, jeżeli:


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

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.
Akcja w Bazie:
Zaznaczenie opcji w Bazie.
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komputerowym wraz
z oprogramowaniem biurowym oraz
sprzętem zapewniającym możliwość
korzystania z usług telefonicznych i
usług dostępu do Internetu;


18.

prowadzi ewidencję zrealizowanych
usług rozwojowych, obejmującą w
szczególności dane usługobiorców.

Dostawca Usług świadczący usługi
rozwojowe spełnia warunki w zakresie
potencjału ekonomicznego, jeżeli:


nie posiada zaległości z tytułu
podatków lub z tytułu 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.

Akcja w Bazie:
Zaznaczenie opcji w Bazie.

19.

Dostawca Usług świadczący usługi
rozwojowe spełnia warunki w zakresie
potencjału kadrowego, jeżeli zapewnia
ich realizację przez osoby, które
posiadają doświadczenie zawodowe lub
kwalifikacje adekwatne do świadczonych
usług.

Akcja w Bazie:
Zaznaczenie opcji w Bazie.

20.

Dostawca Usług świadczący usługi
rozwojowe w wykonywanej działalności
przestrzega zasad etyki zawodowej,
w szczególności:
 przestrzega zasad wolnej
i uczciwej konkurencji oraz
równego traktowania wszystkich
uczestników obrotu
gospodarczego;
 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:
Zaznaczenie opcji w Bazie.
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IV.
21.

Rodzaje świadczonych usług
rozwojowych

CERTYFIKATY I UPRAWNIENIA
Akcja w Bazie:
Wybór z kafeterii.
Pole dostępne po zaznaczeniu opcji ‘TAK’ w pytaniu „Czy chcesz świadczyć usługi
z możliwością dofinansowania ze środków publicznych”.
W przypadku wybrania przez Dostawcę Usług określonego/ych rodzaju/ów usług
rozwojowych: usługi szkoleniowe, usługi doradcze, następuje automatyczne dopasowanie
w Karcie Dostawcy Usług kryteriów wpisu do wymagań dotyczących określonego rodzaju
usług.

22.

Dostawca Usług posiada następujący/e
certyfikat/y lub dokument/y
potwierdzające akredytację (Lista
certyfikatów).

Akcja w Bazie:
W przypadku wybrania przez Dostawcę określonego/ych rodzaju/ów usług rozwojowych:
usługi szkoleniowe, usługi doradcze, następuje automatyczne dopasowanie
odpowiedniego certyfikatu dotyczącego określonego rodzaju usług.
Wybór z listy rozwijanej certyfikatu lub dokumentu poświadczającego akredytację
wpisanego na listę prowadzoną przez PARP. Dostawca Usług jest zobowiązany do podania
nr certyfikatu lub dokumentu potwierdzającego akredytację (o ile istnieje) oraz wystawcy,
jak również daty ważności certyfikatu lub dokumentu potwierdzającego akredytację.
Dostawca Usług jest również zobowiązany do zamieszczenia dokumentu potwierdzającego
spełnienie kryterium.
Akcja w Bazie:
Dodanie kolejnego certyfikatu/akredytacji.

23.

Dostawca Usług 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; 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,
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),

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.).
Dostawca Usług zobowiązany jest również do zamieszczenia dokumentu potwierdzającego
spełnienie kryterium oraz wskazania daty ważności uprawnienia. Dostawca Usług na
podstawie uprawnienia określa jaki rodzaj, podrodzaj oraz zakres usług może świadczyć.
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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.

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),
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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.

