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Załącznik 1 do Umowy wsparcia w projekcie 
„Akademia Kompetencji Menadżera – makroregion 3 woj. małopolskie, świętokrzyskie i podkarpackie, nr POWR.02.21.00.IP.09-00-001/20 

 

WYKAZ OSÓB/ USŁUG ROZWOJOWYCH DO DOFINANSOWANIA 
PEŁNA NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA  

NIP PRZEDSIĘBIORSTWA  

NUMER UMOWY WSPARCIA  

DATA ZAWARCIA UMOWY  

 

(należy wykazać w osobnym wierszu każdą usługę dla każdej osoby korzystającej ze wsparcia) 

Lp. 
Imię i nazwisko 

uczestnika1 

Grupa docelowa 
(zaznaczyć właściwe) 

Forma 
zaangażowania 

Pracownika 

Tytuł i numer 

usługi 
(pełna nazwa) 

Termin 

realizacji 

usługi  

Obszar kompetencji 

menadżerskich  
(wskazać zgodnie  z Opisem 

uniwersalnych kompetencji 

menadżerskich) 

Koszt  

usługi 

 

Cena usługi  
(za godzinę/ 

osobogodzinę) 

 

Kwota refundacji 
(dofinansowania) 

netto netto 

1 

  właściciel 
 Pracownik 

zajmujący stanowisko 
kierownicze 

 Pracownik 
przewidziany do 
awansu na stanowisko 
kierownicze 

 pracownik w roz. art. 2 
ustawy Kodeks pracy  

 pracownik tymczasowy 
w rozumieniu art. 2 pkt 2 
ustawy o zatrudnianiu 
pracowników 
tymczasowych  

 osoba wykonującą 

      

                                                           
1
 Maksymalna kwota refundacji, przypadająca na jednego Pracownika (kwota limitu przyporządkowana do nr PESEL) nie może przekroczyć 7500,00 zł. 
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pracę na podstawie umowy 
agencyjnej, umowy 
zlecenia lub innej umowy 
o świadczenie usług, 

 właściciel pełniący 
funkcję kierownicze 

 wspólnik, w tym partner 
prowadzący regularną 
działalność i czerpiący 
korzyści finansowe 
w przedsiębiorstwie. 

2 

  właściciel 
 Pracownik 

zajmujący stanowisko 
kierownicze 

 Pracownik 
przewidziany do 
awansu na stanowisko 
kierownicze 

 pracownik w roz. art. 2 
ustawy Kodeks pracy  

 pracownik tymczasowy 
w rozumieniu art. 2 pkt 2 
ustawy o zatrudnianiu 
pracowników 
tymczasowych  

 osoba wykonującą 
pracę na podstawie umowy 
agencyjnej, umowy 
zlecenia lub innej umowy 
o świadczenie usług, 

 właściciel pełniący 
funkcję kierownicze 

 wspólnik, w tym partner 
prowadzący regularną 
działalność i czerpiący 
korzyści finansowe 
w przedsiębiorstwie. 

      

 
SUMA    
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Oświadczam, że: 

 Dane zawarte w niniejszym Wykazie osób/usług są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym. 

 Jestem świadomy(-ma) odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy. 

 

Miejscowość i data: 
Podpis/y osoby/osób uprawnionych  

do reprezentowania Przedsiębiorstwa (podpis/y czytelny/e lub pieczęć/i imienna/e i parafka/i) 

  

 

 

 
Pieczęć firmy 

 

 

 

 

 


