
 

 
„Kompetencje dla Branży Turystycznej i sektora żywności wysokiej jakości” 

 
Załącznik nr 13 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa 

(Zadania COVID-19) 

 

OŚWIADCZENIE REALIZATORA USŁUGI ZDALNEJ 

w ramach projektu 
„Kompetencje dla Branży Turystycznej i sektora żywności wysokiej jakości” 

(nr projektu POWR.02.21.00-00-RW20/19-01). 
 

  

Oświadczam,  

...........................................................................................................................  

(nazwa Podmiotu Świadczącego Usługi Rozwojowe) 

realizując usługę rozwojową   

 szkoleniową 

 doradczą* 

 ............................................................................................(tytuł usługi rozwojowej)  

 o numerze  

…………………………………............................................................... (nr usługi zgodny z BUR)   

dla ……………………………………………………………………………................................... 

 (nazwa przedsiębiorcy dla którego jest świadczona usługa) 

w okresie od dnia.............................................do dnia..................................l.godzin...................... 

__________________________________________________________________________________ 

* w przypadku usługi doradczej należy zaznaczyć tylko te punkty, które dotyczą usługi doradczej 

Zachowane zostały następujące zasady: 

 Realizacja usługi w formie zdalnej była zgodna z zachowaniem wytycznych Ministerstwa Funduszy i Polityki 

Regionalnej opracowanych w porozumieniu z PARP  

(https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/storage/site/files/1619/Instrukcja-wypeniania-Karty-

Usugi-wiadczonej-zdalnie_30_03.pdf). 

 Usługi odbywała się w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem połączeń on-line oraz zapewnieniem równego 

dostępu dla wszystkich uczestników usługi. .  



 

 
„Kompetencje dla Branży Turystycznej i sektora żywności wysokiej jakości” 

 
 Liczba uczestników szkolenia nie przekroczyła 15 osób i umożliwiła wszystkim interaktywną swobodę udziału 

we wszystkich przewidzianych elementach zajęć (ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat, testy, ankiety, 

współdzielenie ekranu itp.).  

 Karta usługi została przygotowana zgodnie z Instrukcją  

(https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/storage/site/files/1619/Instrukcja-wypeniania-Karty-Usugi-

wiadczonej-zdalnie_30_03.pdf), i została przekazana do Operatora zgodnie z dotychczasowymi zapisami 

Regulaminu. 

 Karta została zatwierdzona przez Operatora.  

 Zapis uczestników na usługę został dokonany z wykorzystaniem ID Wsparcia przedsiębiorstwa nadanego 

przez Operatora  

 Operatorowi zostały przekazane dane dostępowe do planowanej usługi przed jej rozpoczęciem, poprzez 

wysyłanie na adres  poczty elektronicznej dedykowanej dla danego województwa. W przypadku braku 

dostępu dla Operatora przyjmuję do wiadomości, że usługa zostanie uznana za niekwalifikowaną z powodu 

braku możliwości jej skontrolowania.  

 Usługa była  przekształcona z formy stacjonarnej na formę zdalną i  uzyskano akceptację zmiany formy od 

każdego z uczestników oraz przechowywania jest  w postaci zarchiwizowanej korespondencji mailowej,  

 Obecność uczestników została odpowiednie udokumentowana: 

 poprzez monitorowanie czasu zalogowania do platformy i wygenerowanie z systemu raportu na 

temat obecności/ aktywności Uczestników,  

 zebranie od Uczestników potwierdzeń przekazanych mailem, że uczestniczyli w szkoleniu i na tej 

podstawie została sporządzona lista obecności na szkoleniu)  

 Realizator Usługi sporządził z systemu potwierdzenia obecności uczestników usługi i przekazał je do każdego 

z Uczestników po zakończeniu usługi. 

 Całość usługi była rejestrowana/nagrywana, a uczestnicy oraz Operator po jej zakończeniu mają zapewniony 

dostęp do jej zapisu. 

 Realizator usługi pozyskał zgodę od trenera oraz Uczestników na wykorzystanie nagrania na potrzeby 

kontroli oraz poinformował, że utrwalony wizerunek w celu potwierdzenia kwalifikowalności może być 

przetwarzany w programowych zbiorach danych osobowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój na lata 2014-2020.  

 Nagranie zostało oznaczone dokładnym czasem przeprowadzenia usługi oraz może być udostępnione 

Operatorowi w formacie umożliwiającym odtworzenie go za pomocą ogólnodostępnego, darmowego 

oprogramowania.  

 Dostęp do utrwalonego zapisu usługi zarówno dla Uczestników usługi jak i Operatora będzie  zapewniony 

przez okres minimum 6 miesięcy od zakończenia usługi. 

 

 

PODPIS   ............................................................. 

DATA   ............................................................. 

 

 

PIECZĄTKA   ........................................................... 


