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UMOWA SZKOLENIOWA NR PPK/.... 
na przeprowadzenie szkolenia z zakresu zawodu opera tor koparko-

ładowarki kl. III  
w ramach Projektu „Pogł ębianie kwalifikacji” 

 
zawarta w Lublinie, w dniu ____________________ 
pomiędzy: 
EURO-KONSULT Sp. z o.o.  z siedzibą: 20-016 Lublin, ul. Narutowicza 57/8 
zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Lublinie, KRS:0000254166,  
NIP 712-27-88-004 w imieniu której działa: 

− Kamil Zinczuk – Prezes Zarządu 
zwanym dalszej części umowy „Organizatorem”  
a 

____________________________________________________________________ 

(Nazwa firmy) 
z siedzibą w _________________________________ wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców, pod nr ___________________________ 

 REGON _______________________, 

 NIP ____________________ 

reprezentowaną  przez _____________________________________, 

zwanym dalszej części umowy „Beneficjentem” . 

 
I. PRZEDMIOT UMOWY 

 

§ 1 
1. Niniejsza umowa zawarta jest na potrzeby szkolenia, realizowanego  
w ramach projektu „Pogłębianie kwalifikacji” (zwanego dalej „Szkoleniem”), które jest 
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego, na podstawie umowy nr POKL.08.01.02-30-028/11 zawartej w dniu  
18 listopada 2011r pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu a Euro-Konsult  
sp. z o.o.. 
2. Organizator informuje, iż nie ma obowiązku uprzedniej notyfikacji Komisji 
Europejskiej o pomocy publicznej udzielanej na podstawie niniejszej umowy  
(na podstawie art. 38 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach 
dotyczących pomocy). 
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie ma Regulamin 
Uczestnictwa w Szkoleniu. 
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§ 2 
1. Przedmiotem umowy jest udział w szkoleniu Beneficjenta osobiście i/lub 
oddelegowanych pracowników Beneficjenta. 
2. Zakres szkolenia obejmuje naukę zawodu operatora koparko-ładowarki kl. III oraz 
egzamin państwowy, który odbędzie się przed komisją egzaminacyjną powołaną przez 
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. 

 
II. OBOWIĄZKI STRON 

 

§ 3 
1. Do obowiązków Organizatora należy: 

� przygotowanie programu Szkolenia, 
� zapewnienie materiałów szkoleniowych, 
� zapewnienie wykwalifikowanych trenerów do przeprowadzenia szkolenia, 
� zapewnienie wyżywienia oraz noclegów w trakcie trwania Szkolenia. 

2. Ponadto, realizuje obowiązki wynikające z udzielania pomocy publicznej: 
� zapewnienia prawidłowości udzielania pomocy publicznej na etapie rekrutacji 

beneficjenta pomocy do projektu (zweryfikowanie czy może być udzielona pomoc 
publiczna, czy pomoc nie jest udzielana na działalność wykluczoną ze wsparcia, 
czy beneficjent pomocy spełnia definicję MŚP, czy zostały spełnione przesłanki 
dotyczące efektu zachęty i załączona stosowna analiza, czy beneficjent pomocy 
nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej itp.), 

� kontrolowania i monitorowania sposobu wykorzystania udzielonej pomocy i jej 
zgodności ze stosowanymi regulacjami, na podstawie których pomoc została 
udzielona, 

� przechowywania dokumentów związanych z udzieloną pomocą przez  
co najmniej 10 lat od dnia udzielenia pomocy oraz udostępnienie tychże 
dokumentów, jak również stosownych informacji dotyczących udzielonej pomocy 
na żądanie Prezesa UOKIK, 

� podania beneficjentowi pomocy numeru referencyjnego programu 
pomocowego, na podstawie, którego jest udzielana pomoc (numery dostępne  
na stronie internetowej UOKIK) 

 

§ 4 
1. Do obowiązków Beneficjenta należy: 

� wniesienie wkładu prywatnego, zgodnie z § 8, 
� dostarczenie niezbędnych dokumentów stanowiących załączniki  

do niniejszej Umowy. Wymienione w § 5 dokumenty należy dostarczyć nie później 
niż w dniu podpisania Umowy. 
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� przekazanie Organizatorowi danych osobowych osób uczestniczących  
w projekcie wraz ze zgodą na ich przetwarzanie 

� udział w badaniach ankietowych i ewaluacyjnych w trakcie Szkolenia oraz po 
Szkoleniu, 

� uczestnictwo w zajęciach (dopuszczalny próg nieobecności to maksimum 20% 
wymiaru czasowego Szkolenia), udział w egzaminie końcowym oraz podpisywanie 
dokumentów (zgodnie ze stanem faktycznym) związanych z przebiegiem 
Szkolenia, takich jak: listy obecności, poświadczenia odbioru materiałów 
szkoleniowych, skorzystania z noclegu i wyżywienia, 

� przechowywanie dokumentacji dotyczącej otrzymanej w ramach projektu 
pomocy publicznej przez okres 10 lat, liczony od momentu zakończenia 
uczestnictwa w ostatniej formie wsparcia przewidzianego niniejszą umową, 

� umożliwienie Organizatorowi wglądu do dokumentów (w szczególności 
dokumentów finansowych) Beneficjenta w zakresie, w jakim niezbędne jest to do 
prawidłowego rozliczenia i udokumentowania wkładu własnego Beneficjenta 

2. W przypadku naruszenia przez Beneficjenta w/w obowiązków, powodujące brak 
możliwości przeprowadzenia Szkolenia zgodnie z niniejszą Umową oraz Projektem,  
w tym w szczególności w przypadku obecności na zajęciach w wymiarze mniejszym niż 
80% lub w przypadku podania nieprawdziwych danych w oświadczeniach, o których 
mowa w § 5, Organizator będzie uprawniony do dochodzenia kary umownej w wys. 
100% kosztów brutto Szkolenia przypadającego na jednego Uczestnika za każdą osobę 
delegowaną do udziału w Szkoleniu przez Beneficjenta. Zastrzeżenie kary umownej nie 
pozbawia Organizatora prawa dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 
zastrzeżonej kary umownej. 
3. Beneficjent zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego informowania 
Organizatora o zmianie danych zawartych w niniejszej Umowie, nie później jednak niż  
w terminie 7 dni od zaistnienia zmiany. 
 

III.REALIZACJA UMOWY  
 

§ 5 
1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest podpisanie przez Beneficjenta niniejszej 
Umowy (w 2 egz.) wraz z załącznikami i przekazanie jej Organizatorowi przynajmniej  
na 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia zajęć. 
2. Załączniki do Umowy: 

1) Karta zgłoszenia; 
2) Kopia KRS/wypis z ewidencji działalności gospodarczej Przedsiębiorcy; 
3) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż 

pomoc de minimis; 
4) Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa; 
5) Oświadczenie o miejscu prowadzenie działalności gospodarczej; 
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6)  Oświadczenie o zatrudnianiu pracowników delegowanych na szkolenie oraz o 
wykonywaniu  pracy na terenie województwa wielkopolskiego; 

7) Oświadczenie o nieznajdowaniu się w trudnej sytuacji ekonomicznej; 
8) Oświadczenie o braku obowiązku zwrotu pomocy w wyniku decyzji podjętej 

przez komisję europejską; 
9) Dane Uczestników Szkolenia (pracowników Beneficjenta) wraz  

z oświadczeniem o prawdziwości danych i zgodzie na ich przetwarzanie; 
10) Deklaracja uczestnictwa w projekcie; 
11) Oświadczenie o wkładzie prywatnym. 

 

§ 6 
1. Strony zobowiązują zachować w ścisłej tajemnicy wszelkie informacje techniczne, 
technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne i organizacyjne dotyczące 
drugiej Strony, a także dane osobowe, uzyskane od drugiej Strony w trakcie realizacji 
niniejszej umowy. Zastrzeżenie to nie dotyczy przypadku udostępniania powyższych 
danych organom kontrolnym, właściwym dla każdej z umawiających się Stron. 
2. Strony zobowiązują się wykorzystać informacje, o których mowa w ust 1, jedynie  
w celach prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. 

 
§ 7 

1. Dane osobowe uczestników Szkolenia gromadzone są przez Organizatora 
wyłącznie w celu wsparcia i obsługi (tj. rekrutacji, monitoringu, kontroli, ewaluacji  
i sprawozdawczości) Projektu „Pogłębianie kwalifikacji”. 
2. Oświadczenie uczestnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 
(Załącznik nr 10) jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa jest równoznaczna z brakiem 
możliwości udziału w Szkoleniu. 

 

§ 8 
1. Udział pracowników Beneficjenta w Szkoleniu jest bezpłatny . 
2. Beneficjent pomocy dokumentuje udział pracownika w Szkoleniu poprzez 
wniesienie tzw. wkładu prywatnego. 
3. Wkład prywatny wnoszony jest w postaci bezgotówkowej, tj. rozliczenia (przy 
pomocy Załącznika nr 11) takiej części wynagrodzenia delegowanego pracownika, jaka 
odpowiada ilości godzin Szkolenia, w czasie których pracownik był obecny na Szkoleniu. 
Rozliczenie przeprowadza się osobno dla każdego z miesięcy, w czasie których trwa 
Szkolenie. 
4. Minimalna kwota obliczonego w ten sposób wkładu własnego za całość Szkolenia 
wynosi 1 745,00zł (słownie: tysiąc siedemset czterdzieści pięć złotych). 
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IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
§ 9 

1. Przedsiębiorca określa wielkość przedsiębiorstwa zgodnie z załącznikiem Nr 4  
do niniejszej umowy (w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) 
nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne  
ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu.). 
2. Przedsiębiorca oświadcza, iż nie pozostaje pod zarządem komisarycznym, nie jest 
prowadzone względem niego postępowanie likwidacyjne, upadłościowe ani naprawcze. 
3. Przedsiębiorca oświadcza, iż wszelkie dane dotyczące Przedsiębiorcy i jego 
pracowników przekazane Organizatorowi w ramach niniejszej Umowy, są zgodne  
z prawdą. 
4. Przedsiębiorca (w okresie realizacji i rozliczania Szkolenia) zobowiązuje się  
do niezwłocznego pisemnego informowania Organizatora o zmianie danych, o których 
mowa w niniejszym paragrafie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od ich zaistnienia. 
5. W przypadku uchybienia postanowieniom ust 1-4 niniejszego paragrafu, Beneficjent 
zobowiązuje się zapłacić Organizatorowi karę umowną w wysokości 100% kosztów 
brutto Szkolenia przypadającego na jednego Uczestnika za każdą osobę delegowaną do 
udziału w Szkoleniu przez Beneficjenta. Zastrzeżenie kary umownej nie pozbawia 
Organizatora prawa dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 
zastrzeżonej kary umownej. 
6. Przedsiębiorca oświadcza że zapoznał się i akceptuje Regulamin Uczestnictwa  
w Szkoleniu. 
 

§ 10 
1. Spory związane z realizacją niniejszej umowy, strony będą starały się rozwiązać  
na drodze polubownej. W przypadku braku porozumienia spór będzie podlegał 
rozstrzygnięciu przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora. 
2. Wszelkie zamiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 
3. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach  
po jednym dla każdej ze Stron. 
 
 
 
 
_______________       ______________ 
 (Organizator)         (Beneficjent) 
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Załącznik nr 1  
do umowy szkoleniowej na przeprowadzenie szkolenia dofinansowanego 

z funduszy Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

KARTA ZGŁOSZENIA INSTYTUCJI  

KURS ZAWODOWY „Pogł ębianie kwalifikacji” 
 

 
Nazwa Przedsiębiorstwa: ___________________________________________________________________________________ 

Wielkość Przedsiębiorstwa:     □ mikro    □małe  

NIP: ._________________________, REGON: ______________________________, PKD: _________________________________ 

Województwo: __________________________, Powiat: _____________________, Miejscowość: ____________________________ 

Kod pocztowy: ________________, Ulica: ___________________________, Nr budynku: ________________, Nr lokalu: _________ 

Tel. ___________________ Fax. ____________________ 

e-mail: ___________________________________ 

 

Imię i nazwisko Uczestnika 
Preferowany termin  

szkolenia 
1.   

2.   

3.   
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Załącznik nr 3 
do umowy szkoleniowej na przeprowadzenie szkolenia dofinansowanego 

z funduszy Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu  się o pomoc inn ą niż 
pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołóstwie 

 
 
A. Informacje dotycz ące wnioskodawcy 
 
1. Imię i nazwisko albo nazwa 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
 
2. Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
 
3. Identyfikator gminy, w której wnioskodawca ma miejsce zamieszkania albo siedzibę1 

__________________________________________________________________________ 

4. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) 

__________________________________________________________________________ 

5. 

Forma prawna 2 

przedsiębiorstwo państwowe  

jednoosobowa spółka Skarbu Państwa  

spółka akcyjna albo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w stosunku do których 
Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwo państwowe 
lub jednoosobowa spółka Skarbu Państwa są podmiotami, które posiadają 
uprawnienia takie, jak przedsiębiorcy dominujący w rozumieniu przepisów ustawy z 
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, 
z późn. zm.) 

 

inna forma prawna (podać jaka) 

_____________________________________________________________ 

 

                                                 
1 Należy wpisać siedmiocyfrowe oznaczenie nadane w sposób określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z 
dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego 
rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji 
rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 1031, z późn. zm.). 
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6. 

Wielko ść wnioskodawcy, zgodnie z zał ącznikiem I do rozporz ądzenia Komisji (WE) 
nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznaj ącego niektóre rodzaje pomocy za zgodne 
ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Tra ktatu (ogólnego rozporz ądzenia 
w sprawie wył ączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 9.08.2008, str. 3) 2): 

1) mikroprzedsiębiorstwo  

2) małe przedsiębiorstwo   

3) średnie przedsiębiorstwo  

4) przedsiębiorstwo inne niż wskazane w pkt 1-3  

 
 

7. Klasa działalności, w związku z którą wnioskodawca ubiega się o pomoc publiczną, 
zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej 
Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885, z późn. zm.) 

__________________________________________________________________________ 
 
8. Data utworzenia 

__________________________________________________________________________ 

                                                 
2 Zaznaczyć właściwą pozycję znakiem X. 
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B. Informacje dotycz ące sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy 
 
1) Czy, w przypadku spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością oraz  spółki komandytowo-akcyjnej, 
wysokość niepokrytych strat przewyższa 50% wysokości 
kapitału zarejestrowanego3, w tym wysokość straty w ciągu  
ostatnich 12 miesięcy przewyższa 25 % wysokości tego kapitału? 
 
2) Czy, w przypadku spółki jawnej, spółki komandytowej, spółki 
partnerskiej oraz spółki cywilnej, wysokość niepokrytych strat 
przewyższa 50 % wysokości jej kapitału według ksiąg spółki 
w tym wysokość straty w ciągu ostatnich 12 miesięcy  
przewyższa 25 % wysokości tego kapitału? 

 
3) Czy wnioskodawca spełnia kryteria kwalifikujące go do objęcia 
postępowaniem upadłościowym?  
 
4) Czy wnioskodawca spełnia kryteria kwalifikujące go do  
objęcia postępowaniem naprawczym4? 
 
5) W przypadku zaznaczenia odpowiedzi innych niż twierdzące w pkt 1-4, należy dodatkowo 
określić, czy w odniesieniu do okresu ostatnich 3 lat poprzedzających dzień wystąpienia z 
wnioskiem o udzielenie pomocy publicznej5: 

     a) wnioskodawca odnotowuje rosnące straty?  

     b) obroty wnioskodawcy maleją?   

     c) zwiększeniu ulegają zapasy wnioskodawcy lub niewykorzystany 
potencjał do świadczenia usług? 

     d) wnioskodawca ma nadwyżki produkcji6? 

     e) zmniejsza się przepływ środków finansowych? 

     f) zwiększa się suma zadłużenia wnioskodawcy? 

     g) rosną kwoty odsetek od zobowiązań wnioskodawcy? 

     h) wartość aktywów netto wnioskodawcy zmniejsza się  
         lub jest zerowa? 

      i) zaistniały inne okoliczności (podać jakie) wskazujące  
    na trudności w zakresie płynności finansowej? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 tak  nie 

 nie dotyczy 

 tak  nie 

 nie dotyczy 

 tak  nie 

 tak  nie 

 tak  nie 

 tak  nie 

 tak  nie 

 tak  nie 

 tak  nie 

 tak  nie 

 tak  nie 

 tak  nie 

 tak  nie 

                                                 
3 Wysokość strat należy obliczać w odniesieniu do sumy wysokości kapitałów: zakładowego, zapasowego, rezerwowego 
oraz kapitału z aktualizacji wyceny. 
4 W rozumieniu ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361, z 
późn. zm.). 
5 Nie dotyczy mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. 
6 Dotyczy wyłącznie producentów. 
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6) Czy pomimo wystąpienia okoliczności wymienionych  
w pkt 5, wnioskodawca jest w stanie odzyskać płynność 
finansową7?  

      Jeśli tak, to w jaki sposób? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

7) Czy wnioskodawca należy do grupy kapitałowej8? 
 

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi twierdzącej, należy dodatkowo wskazać: 

 
a) czy trudności wnioskodawcy mają charakter 
wewnętrzny? 

       

                                                                                 
      b) czy na trudną sytuację wnioskodawcy miały wpływ  

decyzje podmiotu dominującego dotyczące alokacji  
kosztów  w ramach grupy kapitałowej? 

 

     
 
 

c) czy trudności wnioskodawcy mogą być przezwyciężone przez 
grupę? 

 

      tak  nie 

      tak  nie 

      tak  nie 

       tak  nie 

 nie dotyczy 

       tak  nie 

 nie dotyczy 

 nie dotyczy 

 
 
C. Czy na wnioskodawcy ci ąży obowi ązek zwrotu kwoty stanowi ącej równowarto ść 
udzielonej pomocy publicznej, co do której Komisja Europejska wydała decyzj ę o 
obowi ązku zwrotu pomocy? 
 

 

                                                 
7 Nie dotyczy mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw 
8 Nie dotyczy mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw 

 tak  nie 
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D. Informacje dotycz ące prowadzonej działalno ści gospodarczej, w zwi ązku  
z któr ą wnioskodawca ubiega si ę o pomoc publiczn ą 
 
 
Czy wnioskowana pomoc publiczna dotyczy działalności: 

1) w sektorze rybołówstwa i akwakultury9? 

2) w dziedzinie produkcji podstawowej produktów rolnych  
wymienionych w załączniku I do Traktatu o  
funkcjonowaniu Unii Europejskiej? 

3) w dziedzinie przetwarzania i wprowadzania do obrotu  
produktów rolnych wymienionych w załączniku I do  
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej? 

 
4) w sektorze węglowym10? 

5) w sektorze hutnictwa żelaza i stali11? 

6) w sektorze budownictwa okrętowego12? 

7) w sektorze włókien syntetycznych13? 

8) w sektorze transportu? 

Jeśli tak, to czy pomoc będzie przeznaczona na  
nabycie środków transportu lub urządzeń transportowych14? 

 tak  nie 

 tak  nie 

 tak  nie 

 tak  nie 

 tak  nie 

 tak  nie 

 tak  nie 
    
 tak  nie 

 tak  nie 

                                                 
9 Objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków 
produktów rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. WE L 17 z 21.01.2000, str. 22, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie 
specjalne rozdz. 4, t. 4, str. 198). 
10 Zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1407/2002 z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie pomocy państwa 
dla przemysłu węglowego (Dz. Urz. WE L 205 z 2.08.2002, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne 
rozdz. 8, t. 2, str. 170). 
11 Zgodnie z art. 2 pkt 29 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje 
pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólnego rozporządzenia w sprawie 
wyłączeń blokowych). 
12 Zgodnie z pkt 10 lit. a Zasad ramowych dotyczących pomocy państwa dla przemysłu stoczniowego (Dz. Urz. UE C 317 z 
30.12.2003, str.11, z późn. zm.; Dz.Urz. UE Polskie wyd. specjalne rozdz.8, t.2, str.201 z późn. zm.) 
13 Zgodnie z art.2 pkt 30 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008r. uznającego niektóre rodzaje 
pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art.87 i 88 Traktatu (ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń 
blokowych). 
14 Zgodnie z art.2 pkt 10 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008r. uznającego niektóre rodzaje 
pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art.87 i 88 Traktatu (ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń 
blokowych) 
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Część E 
Informacje dotycz ące otrzymanej pomocy przeznaczonej na te same koszt y kwalifikuj ące si ę do obj ęcia pomoc ą, na pokrycie których 
wnioskodawca ubiega si ę o pomoc publiczn ą albo pomocy na ratowanie lub restrukturyzacj ę otrzymanej w okresie 10 lat poprzedzaj ących 
dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy publicznej 15) 

 

 

 

                                                 
15 Należy wypełnić zgodnie z instrukcją stanowiącą załącznik do „Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomocde minimis w rolnictwie lub 
rybołóstwie”. 

Lp. Dzień 
udzielenia 
pomocy  

Podmiot 
udzielaj ący 

pomocy  

Podstawa prawna udzielenia pomocy  Numer 
programu 

pomocowego, 
pomocy 

indywidualnej  

Forma 
pomocy  

Wartość 
otrzymanej 

pomocy  

Przeznaczenie 
pomocy  

informacje 
podstawowe 

informacje 
szczegółowe nominalna  brutto  

 1 2 3a 3b 3c 3d 3e 4 5 6a 6b 7 
1.             

2.             

3.             

4.             

5.             
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Informacje dotycz ące przedsi ęwzięcia16 

1. Informacje ogólne:  

1) opis przedsięwzięcia: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

2) całkowite koszty realizacji przedsięwzięcia (w zł): 

_______________________________________________________________________ 

3) wartość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną w wartości 
nominalnej i zdyskontowanej oraz ich rodzaje (w rozbiciu na poszczególne 
przeznaczenia pomocy): 

_______________________________________________________________________ 

4) maksymalna dopuszczalna intensywność lub wartość pomocy: 

_______________________________________________________________________ 

5) intensywność lub wartość pomocy już udzielonej w związku z kosztami, 
o których mowa w pkt 3: 

_______________________________________________________________________ 

6) lokalizacja przedsięwzięcia: 

_______________________________________________________________________ 

7) cele, które mają być osiągnięte w związku z realizacją przedsięwzięcia oraz cele, 
których nie można byłoby osiągnąć bez pomocy: 

_______________________________________________________________________ 

8) etapy realizacji przedsięwzięcia: 

_______________________________________________________________________ 

9) data rozpoczęcia oraz zakończenia realizacji przedsięwzięcia: 

_______________________________________________________________________ 

10) inne informacje dotyczące przedsięwzięcia: 

_______________________________________________________________________ 
                                                 
16 Należy obowiązkowo wypełnić pkt 1, oraz w zależności od przeznaczenia pomocy publicznej odpowiednio pkt 2, o ile 
dotyczy wnioskodawcy. 
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2. Informacje szczegółowe: 
1) w przypadku otrzymania pomocy stanowi ącej rekompensat ę z tytułu 

świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym, należy poda ć 
nast ępujące informacje: 

a) opis zadania publicznego, w związku z którym podmiot otrzymywał rekompensatę 
wraz ze wskazaniem aktu nakładającego zobowiązanie do realizacji zadań 
publicznych, a także określającego w szczególności zakres, charakter, czas 
trwania oraz sposób obliczania wysokość rekompensaty: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

b) metodologia obliczania rekompensaty: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

c) wyszczególnienie kosztów, które nie zostały pokryte z przychodów ani 
zrekompensowane w związku z realizacją tego zadania publicznego wraz z 
podaniem ich wielkości: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

2) w przypadku otrzymania pomocy udzielanej na napr awienie szkód 
wyrz ądzonych przez kl ęski żywiołowe lub inne nadzwyczajne zdarzenia, nale ży 
podać nast ępujące informacje:  

a) opis klęski żywiołowej lub innego nadzwyczajnego wydarzenia, które wywołało 
szkodę: 

_________________________________________________________________________ 

b) data wystąpienia szkody wyrządzonej przez klęskę żywiołową lub inne 
nadzwyczajne zdarzenie: 

_________________________________________________________________________ 

c) opis szkód wywołanych wystąpieniem klęski żywiołowej lub innego 
nadzwyczajnego zdarzenia oraz ich wycena: 

_________________________________________________________________________ 

d) wysokość ubezpieczenia, jakie zostało lub ma zostać wypłacone w związku ze 
szkodą poniesioną wskutek wystąpienia klęski żywiołowej lub innego 
nadzwyczajnego zdarzenia: 

_________________________________________________________________________ 
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3) w przypadku otrzymania regionalnej pomocy operac yjnej, nale ży opisa ć 
problem wyst ępujący w danym regionie uzasadniaj ący udzielanie pomocy 
publicznej: 

_________________________________________________________________ 

4) w przypadku otrzymania pomocy na pokrycie kosztó w nadzwyczajnych, w 
rozumieniu art.7 ust.1 rozporz ądzenia Rady (WE) nr 1407/2002 z dnia 23 lipca 
2002r. w sprawie pomocy pa ństwa dla przemysłu w ęglowego, udzielanej w 
sektorze w ęglowym, nale ży poda ć nast ępujące informacje: 

a) rodzaj i całkowitą wielkość kosztów nadzwyczajnych: 

_________________________________________________________________ 

b) rodzaj i wielkość kosztów nadzwyczajnych, które zostały pokryte: 

_________________________________________________________________ 

5) w przypadku otrzymania pomocy na pokrycie strat bieżących (jednostki obj ętej 
planem likwidacji), udzielanej w sektorze w ęglowym, nale ży poda ć nast ępujące 
informacje: 

a) rodzaj i wielkość strat bieżących: 

_________________________________________________________________ 

b) rodzaj i wielkość pokrytych strat bieżących: 

_________________________________________________________________ 

6) w przypadku otrzymania pomocy na koszty inwestyc ji pocz ątkowych w 
rozumieniu rozporz ądzenia Rady (WE) nr 1407/2002 z dnia 23 lipca 2002r . w 
sprawie pomocy pa ństwa dla przemysłu w ęglowego (udzielanej w ramach 
pomocy na zapewnienie dost ępu do zasobów w ęgla) udzielanej w sektorze 
węglowym, nale ży poda ć ogólne koszty projektu inwestycyjnego: 

_________________________________________________________________ 

7) w przypadku otrzymania pomocy na pokrycie strat bieżących (udzielanej w 
ramach pomocy na zapewnienie dost ępu do zasobów w ęgla) udzielanej w 
sektorze w ęglowym, nale ży poda ć nast ępujące informacje: 

a) rodzaj i wielkość strat bieżących: 

_________________________________________________________________ 

b) rodzaj i wielkość pokrytych strat bieżących: 

_________________________________________________________________ 

8) w przypadku otrzymania pomocy na ratowanie i res trukturyzacj ę, należy poda ć 
nast ępujące informacje: 



 

 

Strona 10 z 11 
 

a) czy wnioskowana pomoc na restrukturyzację następuje bezpośrednio po 
przyznaniu pomocy na ratowanie i stanowi część działań na rzecz restrukturyzacji 
przedsiębiorstwa? 

_________________________________________________________________ 

b) jeśli otrzymana, w okresie 10 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o 
udzielenie pomocy, pomoc na ratowanie została przyznana zgodnie z warunkami 
sekcji 3.1.1 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu 
ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw, oraz nie nastąpiła po niej 
restrukturyzacja należy wyjaśnić: 

− czy przedsiębiorstwo dawało racjonalną długoterminową perspektywę 
rentowności po przyznaniu pomocy na ratowanie? 

_________________________________________________________________ 

− czy po upływie 5 lat od otrzymania pomocy na ratowanie lub 
restrukturyzację nastąpiły wyjątkowe i nieprzewidywalne okoliczności, za 
które przedsiębiorstwo nie jest odpowiedzialne, uzasadniające udzielenie 
nowej pomocy? 

_________________________________________________________________ 

c) czy po udzieleniu pomocy na ratowanie lub restrukturyzację wystąpiły okoliczności 
o charakterze wyjątkowym i nieprzewidywalnym, za które przedsiębiorstwo nie jest 
odpowiedzialne, uzasadniające udzielenie nowej pomocy? 

_________________________________________________________________ 

d) czy na dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy jest realizowany plan 
restrukturyzacji przewidujący udział środków publicznych stanowiących pomoc na 
restrukturyzację? 

_________________________________________________________________ 

9) w przypadku otrzymania pomocy na anulowanie dług ów w sektorze kolejowym, 
należy poda ć nast ępujące informacje: 

a) kiedy został zaciągnięte zobowiązania, których dotyczy pomoc: 
_________________________________________________________________ 

b) czy zobowiązania dotyczyły bezpośrednio działalności związanej z transportem 
kolejowym lub infrastrukturą kolejową, jej budową lub użytkowaniem: 

_________________________________________________________________ 

c) wyszczególnienie zobowiązań, które nie zostały pokryte wraz z podaniem ich 
wielkości oraz zastosowanej metodologii obliczeń: 

_________________________________________________________________ 
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Dane osoby upowa żnionej do przedstawienia informacji: 

 

 

________________ __________________     __________________ 

 imię i nazwisko             nr telefonu                          data i podpis  

     

_____________________ 

stanowisko służbowe 
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Załącznik nr 4 

do umowy szkoleniowej na przeprowadzenie szkolenia dofinansowanego 
z funduszy Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
 

 
 

Oświadczenie o wielko ści przedsi ębiorstwa 
 
 
 
Niniejszym oświadcza się, że: 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 

 (pełna nazwa i adres firmy) 
 
 
NIP ________________________REGON _______________________________________ 
 
Jest (zaznaczyć właściwe): 
 
� Mikroprzedsiębiorcą*  

� Małym przedsiębiorcą* 

 
Ja, niżej podpisany/a, jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 271 kodeksu 
karnego, dotyczącego poświadczania nieprawdy, co do okoliczności mającej znaczenie prawne. 
 
 
 
 

…………………………………………………………. 
(data i czytelny podpis osoby reprezentującej firmę) 

 
 
 
 *Z dniem 1 stycznia 2005 r. załącznik I do rozporządzenia 364/2004 zastąpił dotychczas 
obowiązujący załącznik I do rozporządzenia 70/2001. Zmianie uległa definicja MŚP. Zgodnie z art. 
2 załącznika I do rozporządzenia 364/2004 wyodrębnia się następujące kategorie przedsiębiorstw:  
1) mikroprzedsi ębiorstwo  - mikroprzedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które: zatrudnia mniej niż 
10 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 2 milionów euro lub całkowity bilans roczny 
nie przekracza 2 milionów euro. 
2) małe przedsi ębiorstwo  – małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które: zatrudnia mniej niż 
50 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 10 milionów euro lub całkowity bilans 
roczny nie przekracza 10 milionów euro 
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Załącznik nr 5 

do umowy szkoleniowej na przeprowadzenie szkolenia dofinansowanego 
z funduszy Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
 
 
 

Oświadczenie o miejscu prowadzenia działalno ści gospodarczej 
 
 
 

Niniejszym oświadcza się, że: 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
prowadzi działalno ść gospodarcz ą na terenie województwa wielkopolskiego. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________________________________ 
 (data, pieczątka oraz czytelny podpis osoby reprezentującej firmę) 
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Załącznik nr 6 

do umowy szkoleniowej na przeprowadzenie szkolenia dofinansowanego 
z funduszy Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
 
 

 
 

 
Oświadczenie o zatrudnieniu pracowników delegowanych na szkolenie 

oraz wykonywaniu pracy na terenie województwa wielk opolskiego 
 
 
 
 
 
 

 
Oświadcza się, że Pan/Pani ……………………………………….………… oddelegowany/a na 
szkolenie w ramach projektu „Pogł ębianie kwalifikacji”  jest zatrudniony/a na podstawie umowy o 
pracę i wykonuje obowiązki na terenie województwa wielkopolskiego. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________________________ 
(data, pieczęć oraz podpis osoby reprezentującej firmę) 
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Załącznik nr 7 

do umowy szkoleniowej na przeprowadzenie szkolenia dofinansowanego 
z funduszy Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
 
 
 

OŚWIADCZENIE O NIEZNAJDOWANIU SI Ę W TRUDNEJ SYTUACJI 
EKONOMICZNEJ 

 
 

 

W związku z ubieganiem się przez przedsiębiorstwo o przyznanie dofinansowania ze środków 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na projekt/udział w projekcie „Pogłębianie kwalifikacji” 
oświadczam, że na dzień podpisania umowy o dofinansowanie projektu/rekrutacji do ww. projektu 
przedsiębiorstwo nie znajduje si ę w trudnej sytuacji ekonomicznej 1 w rozumieniu art. 1 ust. 7 
Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje 
pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne 
rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L214/3 z 9.8.2008) w przypadku 
MSP/pkt 9-11 komunikatu Komisji w sprawie Wytycznych Wspólnotowych dotyczących pomocy 
państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244  
z 01.10.2004, str. 2). 

Ja, niżej podpisany, jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 271 kodeksu 
karnego, dotyczącego poświadczania nieprawdy, co do okoliczności mającej znaczenie prawne. 

 

 

_____________________________________ 
(data, podpis i pieczęć Beneficjenta) 

 

                                                           
1 MŚP uważa się za zagrożone przedsiębiorstwo, jeżeli spełnia następujące warunki: 
a) w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – jeżeli ponad połowa jej zarejestrowanego kapitału została utracona, w 
tym ponad jedna czwarta w okresie poprzedzających 12 miesięcy; lub  
b) w przypadku spółki, której przynajmniej niektórzy członkowie są w sposób nieograniczony odpowiedzialni za długi spółki – jeżeli 
ponad połowa jej kapitału według sprawozdania finansowego została utracona, w tym ponad jedna czwarta w okresie 
poprzedzających 12 miesięcy; lub  
c) bez względu na rodzaj spółki, jeżeli zgodnie z prawodawstwem krajowym podlega zbiorowemu postępowaniu w sprawie 
niewypłacalności.  
Dla celów niniejszego rozporządzenia, MŚP, które działają krócej niż trzy lata nie uważa się za zagrożone odnośnie tego okresu, 

chyba, że MŚP spełnia warunek określony w lit. c). 
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Załącznik nr 8  

do umowy szkoleniowej na przeprowadzenie szkolenia dofinansowanego 
z funduszy Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
 
 

OŚWIADCZENIE O BRAKU OBOWI ĄZKU ZWROTU POMOCY W WYNIKU 
DECYZJI PODJĘTEJ PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ 

 
 
 

W związku z ubieganiem się przez przedsiębiorstwo o przyznanie dofinansowania ze środków 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o udział w projekcie „Pogłębianie kwalifikacji” oświadczam, 
że na dzień podpisania umowy o uczestnictwie  ww. projekcie nie ci ąży na przedsi ębiorstwie 
obowi ązek zwrotu pomocy 1 wynikający z wcześniejszej decyzji Komisji uznającej pomoc za 
niezgodną z prawem i ze wspólnym rynkiem. 

 

Ja, niżej podpisany/a, jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 271 kodeksu 
karnego, dotyczącego poświadczania nieprawdy, co do okoliczności mającej znaczenie prawne.
  

  

 

 

_____________________________ 
(data, podpis i pieczęć Beneficjenta) 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Zgodnie z art. 1 ust. 6  Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za 

zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. 

Urz. UE L214/3 z 9.8.2008) oraz par. 2a ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia MRR z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie udzielania pomocy 

publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz.U. Nr 90, poz. 557 ze zm.). 
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Załącznik nr 9  

do umowy szkoleniowej na przeprowadzenie szkolenia dofinansowanego 
z funduszy Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNIKA  
 

 Zgłaszam chęć udziału w szkoleniu organizowanym przez Euro-Konsult sp. z o.o.  

w ramach projektu „Pogłębianie kwalifikacji ”  współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

 

DANE UCZESTNIKA 

Imię (imiona)  

Nazwisko  

Płeć Kobieta � Mężczyzna � Wiek  

PESEL  

Wykształcenie 
(zaznaczyć właściwe 
poprzez postawienie 

znaku x): 

Podstawowe 
Kształcenie ukończone na 
poziomie szkoły podstawowej 

� 
Pomaturalne 

Kształcenie ukończone na pozio-
mie wyższym niż kształcenie na 
poziomie szkoły średniej, które 
jednocześnie nie jest wyższym 

� 

Gimnazjalne 
Kształcenie ukończone na 
poziomie szkoły gimnazjalnej 

� 

Wyższe 
Pełne i ukończone kształcenie na 
poziomie wyższym 

� 
Ponadgimnazjalne 

Kształcenie ukończone na po-
ziomie szkoły średniej (średnie 
lub zasadnicze zawodowe) 

� 

Opieka nad dziećmi do lat 7 lub opieka nad osobą zależną 
(zaznaczyć właściwe poprzez postawienie znaku x): 

Tak � Nie � 

 

DANE KONTAKTOWE 
 

Ulica  

Nr domu  Nr lokalu  

Miejscowość  

Obszar 
(zaznaczyć właściwe 
poprzez postawienie 
znaku x): 

Obszar miejski 
Obszar w granicach administracyjnych miast 

� 

Obszar wiejski 
Obszary położone poza granicami administracyjnymi miast 

� 

Kod pocztowy 
 Województwo  

Powiat 
 

Tel. 
stacjonarny 

 

Tel. komórkowy  E – mail  
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Oświadczam, że: 
− Zapoznałem/łam się z Regulaminem/Zasadami udziału w w/w projekcie i wyrażam zgodę  

na uczestnictwo w nim, 
− Zgodnie z wymogami jestem uprawniony/na do uczestnictwa w projekcie, 
− Zostałem/łam poinformowany/na, że projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w ramach współfinansowania krajowego  z budżetu państwa, 
− Wyrażam zgodę na udział w postępowaniu rekrutacyjnym 
− Będąc świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (zgodnie  

z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 Kodeks Karny – Dz.U. 1997r, Nr 88, poz.553) niniejszym 
oświadczam, że dane oraz oświadczenia zawarte w złożonych przeze mnie dokumentach 
rekrutacyjnych są zgodne z prawdą. 
 

  
 

......................................... 
Miejscowo ść i data 

......................................... 
Czytelny podpis uczestnika Projektu 

 
 
 
 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRA ŻENIU ZGODY NA 
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 
W związku z przystąpieniem do Projektu „Pogł ębianie kwalifikacji ” realizowanego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. 

Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 

1) administratorem tak zebranych danych osobowych jest Instytucja Zarządzająca dla Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, ul. Wspólna 2/4,  
00-926 Warszawa 

2) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia  
i obsługi Projektu; 

3) moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom w celu ewaluacji, jak również w 
celu realizacji zadań związanych z monitoringiem i sprawozdawczością w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki; 

4) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmow a ich podania jest równoznaczna  
z brakiem mo żliwo ści udzielenia wsparcia w ramach Projektu; 

5) mam prawo dostępu do treści swoich danych do swoich danych i ich poprawiania. 

 

 

 

......................................... 
Miejscowo ść i data 

......................................... 
Czytelny podpis uczestnika Projektu 
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Załącznik nr 10  

do umowy szkoleniowej na przeprowadzenie szkolenia dofinansowanego 
z funduszy Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

 

 

 Ja, niżej podpisana/y ………………………………………………………………………………..… deklaruję 

udział w projekcie pt. „Pogłębianie kwalifikacji” realizowanym przez Euro-Konsult sp. z o. o. w 

ramach Priorytetu VIII: Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i 

przedsiębiorstw w regionie , Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i 

modernizacyjnych w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Oświadczam, że spełniam kryteria kwalifikacyjne podane przeze mnie  

w formularzu zgłoszeniowym: 

1. jestem osobą pełnoletnią 

2. mam minimum podstawowe wykształcenie 

3. oświadczam, że zostałem poinformowany/a o współfinansowaniu projektu przez Unię 

Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

 Jednocześnie, będąc świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie 
fałszywych oświadczeń (zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 Kodeks 
Karny – Dz.U. 1997r, Nr 88, poz.553) niniejszym oświadczam, że dane oraz 
oświadczenia zawarte w złożonych przeze mnie dokumentach rekrutacyjnych są 
zgodne z prawdą. 
 

 
 
 

…………………………………………………………… 
(Data i podpis uczestnika projektu) 

 

 
 



Liczba godzin zegarowych szkolenia:

Lp. 
Imię uczestnika 

szkolenia w projekcie

Liczba 
godzin 

zegarowych 
uczestnictwa 
w szkoleniu 
w miesiącu

Miesięczna 
norma czasu 

pracy (w 
godzinach 

zegarowych)

Wynagrodzenie 
miesięczne brutto 

pracownika wg 
listy płac 

Składki 
pracodawcy

Data zapłaty 
wynagrodzenia

Wynagrodzenie 
pracownika za 

godzinę 
uczestnictwa w 

szkoleniu 

Wynagrodzenie za 
czas uczestnictwa w 
szkoleniu wniesione 

do projektu

1 3 4 5 6 7 8= (5+6) /4 9= 8 * 3

1

Miejsce szkolenia:
Data(daty) szkolenia:

Oświadczenie o wkładzie prywatnym

Tytuł i kod szkolenia: "Pogłębianie kwalifikacji", nr POKL.08.01.02-30-028/11 

NIP:
Wielko ść przedsi ębiorstwa:

Nazwa przedsi ębiorstwa: 

Adres:

– ww. pracownicy są zatrudnieni w ramach umowy o pracę, a szkolenie odbyło się w godzinach pracy pracownika,

– ww. pracownikom wypłacono wynagrodzenia netto za okres, w którym przebywali na szkoleniu w ramach projektu „Pogłębianie kwalifikacji"  nr POKL.08.01.02-30-028/11 
realizowanym przez Euro-Konsult Sp. z o.o. oraz od wymienionych wynagrodzeń zapłacono pochodne w postaci zaliczki na podatek dochodowy i składek ZUS,
– informacje zawarte w oświadczeniu są zgodne z prawdą,

Nazwisko uczestnika 
szkolenia w projekcie

2

Niniejszym oświadczam, iż:

RAZEM:

_____________________________________________________

– jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 271 kodeksu karnego, dotyczącej poświadczania nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne.
– na potrzeby kontroli Instytucji Pośredniczącej Beneficjent pomocy publicznej udostępni dokumenty potwierdzające zatrudnienie i wypłatę wynagrodzeń pracownikom wykazanym w 
niniejszym oświadczeniu, w tym umowy o pracę, listy płac, wyciągi bankowe, a także potwierdzenia zapłaty pochodnych od tych wynagrodzeń (składek ZUS i zaliczki na podatek 

Data, imi ę i nazwisko oraz podpis osoby sporz ądzającejPieczątka przedsi ębiorstwa
________________________________
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