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Zachodnia Izba Przemysłowo – Handlowa wraz z Agencją Rozwoju Regionalnego 
SA oraz Profi Biznes Group Sylwia Karina Majewska zaprasza do uczestnictwa  

w Projekcie „Lubuskie Bony Szkoleniowe szansą  dla  przedsiębiorców  
i pracowników subregionu gorzowskiego” 

 
 

Opis Projektu 
 Projekt zakłada dofinansowanie i rozliczenie kosztów usług rozwojowych 
zrealizowanych wyłącznie przez podmioty wpisane do Bazy Usług Rozwojowych (BUR). 
Baza Usług Rozwojowych jest dostępna na stronie: www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl 
 Projekt „Lubuskie Bony Szkoleniowe szansą  dla  przedsiębiorców i pracowników 
subregionu gorzowskiego” funkcjonuje w oparciu o tzw. system bonowy, czyli system 
dystrybucji środków finansowych oparty o zastosowanie bonów szkoleniowych. 
 Beneficjentem Projektu, pełniącym funkcję Operatora PSF dla subregionu 
gorzowskiego jest Zachodnia Izba Przemysłowo – Handlowa w Gorzowie Wlkp. 
ZIPH prowadzi nabór w ramach Projektu w partnerstwie z Agencją Rozwoju Rynku 
Regionalnego S.A. w Zielonej Górze oraz Profi Biznes Group Sylwia Karina 
Majewska za pośrednictwem systemu informatycznego PSF.  

 

Bony szkoleniowe 
 Bony szkoleniowe służą do rozliczenia usługi rozwojowej. Jednostką 
odpowiadającą wartości 1 bonu szkoleniowego jest 100,00 zł. Bon szkoleniowy ma 
określoną datę ważności związaną z cyklem rozliczania bonów – maksymalnie  
6 miesięcy od daty zawarcia Umowy Wsparcia pomiędzy Operatorem a Przedsiębiorcą.    
 Podmiot świadczący usługi rozwojowe (Instytucja Szkoleniowa), po zrealizowanej 
usłudze rozwojowej, weryfikuje i zatwierdza bony szkoleniowe, przedłożone przez 
odbiorcę usługi rozwojowej w systemie informatycznym PSF. 
 

Wzór bonu szkoleniowego: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl/


 

 

 

System Informatyczny PSF  
 System informatyczny PSF jest narzędziem ubiegania się o dofinansowanie, 
zamawiania bonów szkoleniowych i rozliczania usługi rozwojowej. System jest dostępny 
na stronie Operatora www.bony.ziph.pl . 
 System informatyczny PSF jest dedykowany dwóm grupom odbiorców: 
1) przedsiębiorcom; 
2) podmiotom świadczącym usługi rozwojowe (zwanym też instytucjami szkoleniowymi). 

 

Moduł Instytucji Szkoleniowej 
 Za pośrednictwem systemu informatycznego PSF, dostępnego w module 
Instytucji Szkoleniowej, Podmiot świadczący usługę rozwojową dokonuje rozliczenia 
usługi, w tym bonów szkoleniowych. Rozliczenie usługi rozwojowej jest dokonywane 
przy zastosowaniu Formularza Rozliczenia Usługi Rozwojowej. 
 
 

Rozliczenie usługi rozwojowej – krok po kroku 
 

 Operator wydaje Przedsiębiorcy bony szkoleniowe na konkretną usługę 
rozwojową, na którą zapisał się Przedsiębiorca i/lub swoich pracowników. 

 Uczestnik projektu (Przedsiębiorca/ pracownik przedsiębiorcy) bierze udział  
w usłudze rozwojowej. 

 Po zakończeniu realizacji usługi rozwojowej, Uczestnik projektu przekazuje 
Podmiotowi świadczącemu usługę rozwojową (Instytucji Szkoleniowej)  bony 
szkoleniowe w wybranej formie:  
- papierowej  lub 
- elektronicznej, na email wskazany przez Podmiot świadczący usługi rozwojowe.      

 Po zakończeniu realizacji usługi rozwojowej Uczestnik projektu dokonuje jej 
oceny, wypełniając ankietę oceniającą usługę rozwojową w BUR, zgodnie  
z Systemem Oceny Usług Rozwojowych. 

 Po zakończeniu realizacji usługi rozwojowej, Podmiot świadczący usługę 
rozwojową (Instytucja Szkoleniowa), przystępuje do jej rozliczenia  - zgodnie  
z poniższymi krokami: 

 
  
  



 

 

KROK 1 
Wejdź na stronę www.bony.ziph.pl , następnie wejdź do modułu „Dla Instytucji 
Szkoleniowej” i wybierz zakładkę „Rozlicz bony”: 

 
 
 
 

 
 
  

KROK 2 

Użytkownik zostaje przekierowany do systemu informatycznego PSF – w pierwszej 
kolejności należy  założyć konto użytkownika w „GENERATORZE FORMULARZY”, 
rejestrując się na stronie i podając: 

 imię i nazwisko, 

 adres e-mail, 

 hasło, 

 nr telefonu. 

  

http://www.bony.ziph.pl/


 

 

Zaznacz w kwadracie, że nie jesteś robotem. Kliknij „zarejestruj”. 

 
 
 
 
KROK 3 
Jeśli masz już konto w „GENERATORZE FORMULARZY”, zaloguj się w systemie, 
uzupełniając poniższe pola: 
 

 adres e-mail (login), 

 hasło. 

Zaznacz w kwadracie, że nie jesteś robotem. Kliknij „zaloguj się”. 

 



 

 

KROK 4 

Po zalogowaniu do systemu wejdź w Moduł Instytucji Szkoleniowej. 
Wybierz „Rozlicz Usługę Rozwojową”  i pole „Dodaj nowy formularz”. 
 

 
 
KROK 5 

W zakładce Dane Instytucji Szkoleniowej należy podać: 

 nazwę,  

 NIP,  

 REGON,   

 nr rachunku bankowego (służącego do rozliczeń usługi rozwojowej, zgodnego  
z numerem rachunku wskazanym na rachunku / fakturze), 

 dane teleadresowe. 
 



 

 

KROK 6 

W polu Dane usługi rozwojowej należy podać: 

 nr ID usługi rozwojowej,  

 nazwę usługi rozwojowej,  

 cenę netto i brutto usługi rozwojowej,  

 datę rozpoczęcia i zakończenia usługi rozwojowej,  

 rodzaj usługi rozwojowej (doradcza, szkoleniowa, jednorazowa), 

 wydany certyfikat/zaświadczenie (tak/nie) 
 

 
 

 
Dodaj numery bonów szkoleniowych: 
Wpisz 8-znakowy nr bonu szkoleniowego i zatwierdź. System informatyczny PSF 

dokonuje automatycznej weryfikacji poprawności wprowadzonego numeru. 

 



 

 

 
 
 

KROK 7 
Do Formularza należy dołączyć załączniki (w formie skanów): 

 faktura lub rachunek lub inny równoważny dowód księgowy , 
 

 

 

  



 

 

 zaświadczenia ukończenia przez każdego uczestnika indywidualnego 
usługi rozwojowej wydane przez Podmiot świadczący usługę, 

 certyfikaty ukończenia przez każdego uczestnika indywidualnego usługi 
rozwojowej wydane przez Podmiot świadczący usługę . 
 

 
 

Faktura lub rachunek lub inny równoważny dowód księgowy powinien być wystawiony 
zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (DZ.U. 2016 
poz. 1047 z późn. zm.); dokument musi zawierać dane uczestnika instytucjonalnego 
(nazwa przedsiębiorstwa) i indywidualnego uczestniczącego w usłudze rozwojowej 
(imię i nazwisko), daty przeprowadzenia usługi rozwojowej, liczbę godzin, identyfikator 
nadany w Bazie Usług Rozwojowych (nr ID wsparcia) oraz identyfikator Karty Usługi 
Rozwojowej (nr usługi). 
 
Potwierdzenie ukończenia przez danego uczestnika indywidualnego usługi 
rozwojowej musi być wydane przez podmiot świadczący usługę; potwierdzenie 
powinno zawierać dane podmiotu wystawiającego zaświadczenie, dane uczestnika 
instytucjonalnego, imię i nazwisko uczestnika indywidualnego (pracownika 
wydelegowanego do uczestnictwa w danej usłudze rozwojowej), daty świadczenia 
usługi rozwojowej, tytuł usługi rozwojowej zgodny z Kartą Usługi, liczbę godzin  
i identyfikator nadany w Bazie Usług Rozwojowych (numer ID wsparcia), identyfikator 
Karty Usługi Rozwojowej (numer usługi) oraz informację nt. efektów uczenia się, do 
których uzyskania usługobiorca przygotowywał się w procesie uczenia się, lub innych 
osiągniętych efektów tych usług oraz kod kwalifikacji w Zintegrowanym Rejestrze 
Kwalifikacji, jeżeli usługa miała na celu przygotowanie do uzyskania kwalifikacji, o której 
mowa w art. 2 pkt. 8 Ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o Zintegrowanym Systemie 
Kwalifikacji (DZ. U. z 2017 r., poz. 986 z późn. zm.), w sposób określony w tej Ustawie; 

 

  



 

 

KROK 8 

Po wypełnieniu wszystkich niezbędnych danych sprawdź poprawność wprowadzonych 

danych („Sprawdź”), popraw ewentualne błędy. W przypadku braku błędów kliknij  

przycisk „Prześlij formularz do Operatora” . 

 

 

 
 

Operator dokonuje weryfikacji i zatwierdzenia dokumentów rozliczeniowych  

w terminie do 20 dni kalendarzowych od daty złożenia 

 Formularza Rozliczenia Usług Rozwojowych. 

Wypłata środków na rzecz Instytucji Szkoleniowej następuje w terminie do 14 dni 

kalendarzowych od momentu zatwierdzenia dokumentów rozliczeniowych. 

 

 

Warunki dofinansowania usług rozwojowych 
 Dofinansowanie usługi rozwojowej jest możliwe w przypadku spełnienia łącznie 
poniższych warunków: 

 zgłoszenie na usługę rozwojową zostało zrealizowane za pośrednictwem BUR; 

 wybrana, za pośrednictwem BUR, usługa rozwojowa musi posiadać opcję 
„możliwość dofinansowania”; 

 wydatek został rzeczywiście poniesiony na zakup usługi rozwojowej; 

 wydatek został prawidłowo udokumentowany; 

 usługa rozwojowa została zrealizowana zgodnie z założeniami, tj. zgodnie  
z programem, formą, na warunkach i w wymiarze czasowym określonym  
w Karcie Usługi; 

 zgłoszony pracownik uczestniczył w usłudze rozwojowej i ukończył ją; 



 

 

 usługa zakończyła się wypełnieniem ankiety oceniającej usługi rozwojowe, 
zgodnie z Systemem Oceny Usług Rozwojowych. 

 
 Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 
uznając niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym  
w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (DZ.U. UE L 187 z 26.06.2014 r.): 

 za koszty kwalifikowalne usługi szkoleniowej uznaje się w szczególności: 
- koszty zatrudnienia wykładowców poniesione za godziny, podczas których 
wykładowcy uczestniczą w szkoleniu, 
- koszty materiałów szkoleniowych, amortyzacji narzędzi i wyposażenia  
w zakresie w jakim są wykorzystywane wyłącznie na potrzeby danego szkolenia, 
- ogólne koszty pośrednie (koszty administracyjne, wynajem, koszty ogólne) 
poniesione za godziny, podczas których osoby szkolone biorą udział w szkoleniu. 
 za koszty kwalifikowalne usługi doradczej uznaje się koszt usług 

doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych; 
Usługi doradcze nie mogą mieć charakteru ciągłego ani okresowego, nie 
powinny być też związane ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa, 
takimi jak rutynowe usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze 
lub reklama; 

 

 
 
Rozliczenie bonów szkoleniowych dokonywane jest do wysokości kosztów 
rzeczywistych usługi (w ramach pomocy de minimis i pomocy publicznej na szkolenia  
i usługi doradczej) i wartości bonu oraz powinno uwzględnić fakt, że koszt usługi 
rozwojowej może zawierać podatek od towarów i usług (VAT) wyłącznie w przypadku, 
gdy został on faktycznie poniesiony przez Przedsiębiorcę, a jednocześnie 
Przedsiębiorca nie ma prawnej możliwości jego odzyskania. Jeśli usługa nie jest 
zwolniona z VAT, a przedsiębiorca ma możliwość jego odzyskania (przy rozliczaniu 
brane jest pod uwagę oświadczenie Przedsiębiorcy w zakresie możliwości odzyskania 
VAT, zawarte w Formularzu Zgłoszeniowym) – wówczas do rozliczenia brana jest cena 
netto za usługę (określona w Karcie Usługi). Wówczas Podmiotowi świadczącemu 
usługi rozwojowe jest wypłacana kwota netto usługi, z uwzględnieniem dofinansowania  
i wkładu własnego Przedsiębiorcy. Podatek VAT za usługę stanowi wówczas koszt 
niekwalifikowany i jest ponoszony w całości przez Przedsiębiorcę. 
 

 

Weryfikacja prawidłowości usługi rozwojowej 
 Weryfikacja usług rozwojowych, przeprowadzona przez Operatora, może 
odbywać się w odniesieniu do Uczestników projektu i Podmiotów świadczących usługi 
rozwojowe i jest dokonywana: 

 na dokumentach w siedzibie (oddziale lub filii) przedsiębiorstwa; 

 w miejscu realizacji usługi rozwojowej. 

W przypadku, gdy cena usługi rozwojowej opisana w dokumencie księgowym 
jest wyższa niż cena wskazana w Karcie Usługi, dofinansowanie liczone jest  

w odniesieniu do kosztów usługi rozwojowej wskazanej w Karcie Usługi. 
 



 

 

Koszty niekwalifikowalne usługi rozwojowej 

W ramach Projektu nie jest możliwe kwalifikowanie kosztów usługi rozwojowej, która: 

 polega na opracowaniu analizy potrzeb rozwojowych lub planu rozwoju 
przedsiębiorcy lub grupy przedsiębiorców – w przypadku przedsiębiorców, którzy 
otrzymali tego typu wsparcie w ramach Działania 2.2 PO WER; 

 dotyczy funkcjonowania na rynku zamówień publicznych lub wdrażania strategii 
wejścia na zagraniczne rynki zamówień publicznych; 

 dotyczy zasady realizacji przedsięwzięć w formule PPP oraz przygotowania 
oferty do przedsięwzięcia realizowanego w formule PPP lub procesu negocjacji; 

 jest świadczona przez podmiot, z którym przedsiębiorca jest powiązany 
kapitałowo lub osobowo, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe 
rozumie się w szczególności: 
a) udział w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b) posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki, 
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta 

lub pełnomocnika, 
d) pozostawanie w stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić 

uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze podmiotu 
świadczącego usługę rozwojową, w szczególności pozostawanie  
w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa  
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej lub  
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, 

 obejmuje koszty niezwiązane bezpośrednio z usługą rozwojową,  
w szczególności koszty środków trwałych przekazywanych przedsiębiorcom lub 
ich pracownikom, koszty dojazdu i zakwaterowania, z wyłączeniem kosztów 
niezbędnych do zakwaterowania osób z niepełnosprawnościami 
wydelegowanych przez przedsiębiorcę do udziału w usłudze rozwojowej, 
adekwatnych do faktycznych potrzeb osób z niepełnosprawnościami; 

 dotyczy kosztów usługi rozwojowej, której obowiązek prowadzenia  
na zajmowanym stanowisku pracy wynika z odrębnych przepisów prawa (np. 
wstępne i okresowe szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, 
szkolenia okresowe potwierdzające kwalifikacje na zajmowanym stanowisku 
pracy). 

 

Kontakt do Operatora 
 Operator zapewnia indywidualne konsultacje w Biurze Projektu, w określonych 
mobilnych punktach na terenie subregionu gorzowskiego oraz za pomocą Infolinii pod 
nr telefonu: 732 732 650, e-mail: bony@ziph.pl . 
 Biuro Projektu (ul. Kazimierza Wielkiego 1, 66 – 400 Gorzów Wlkp.) i Infolinia 
jest czynna w dniach: poniedziałek – środa – piątek w godz. 8:00 - 16.00 oraz we wtorki  
i w czwartki w godz. 8:00 – 18:00.  



 

 

 

Słowniczek pojęć 

1. Baza Usług Rozwojowych (BUR) – internetowa baza usług rozwojowych, 
obejmująca w szczególności rejestr podmiotów zapewniających należyte 
świadczenie usług rozwojowych współfinansowanych ze środków publicznych, 
prowadzona w formie systemu teleinformatycznego przez Administratora BUR. Ww. 
rejestr stanowi element rejestru prowadzonego pod nazwą Krajowy System Usług 
dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, którego szczegółowe zasady 
funkcjonowania określa rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 maja 2011r. 
w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Dz. U. 
Nr 112, poz. 656, z poźn. zm.). BUR umożliwia w szczególności obsługę 
następujących procesów: 

 publikację ofert usług rozwojowych przez podmioty świadczące usługi rozwojowe 
wraz z danymi identyfikującymi te podmioty, 

 dokonywanie zapisów na poszczególne usługi rozwojowe, 

 zamieszczanie ogłoszeń o zapotrzebowaniu na usługi rozwojowe, 

 dokonywanie oceny usług rozwojowych zgodnie z Systemem Oceny Usług 
Rozwojowych, 

 zapoznanie się z wynikiem ocen usług rozwojowych dokonanych przez innych 
uczestników usług. 

2.  Dane osobowe – dane w rozumieniu art. 6 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.  
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922), dotyczące uczestników  
w związku z realizacją projektu. 

3. ID wsparcia – indywidualny numer identyfikacyjny wsparcia nadany przez 
Operatora do każdej umowy zawartej z Przedsiębiorcą.  

4. IZ RPO WL – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym - 
Lubuskie 2020, której rolę pełni Zarząd Województwa Lubuskiego. 

5. Karta Podmiotu – formularz określający zakres informacji, które przedstawia 
podmiot ubiegający się o wpis do BUR, zatwierdzony przez ministra właściwego do 
spraw rozwoju regionalnego oraz dostępny na stronie uslugirozwojowe.parp.gov.pl 

6. Karta Usługi – formularz określający zakres niezbędnych informacji 
umożliwiających zarejestrowanie danej usługi rozwojowej w BUR, zatwierdzony 
przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, stanowiący Załącznik nr 
2 do Regulaminu BUR  oraz dostępny na stronie uslugirozwojowe.parp.gov.pl . 

7. Kompetencje cyfrowe – zespół kompetencji informacyjnych obejmujących 
umiejętności wyszukiwania informacji, rozumienia jej, a także oceny jej 
wiarygodności i przydatności oraz kompetencji informatycznych, na które składają 
się umiejętności wykorzystywania komputera i innych urządzeń elektronicznych, 
posługiwania się Internetem oraz korzystania z różnego rodzaju aplikacji  
i oprogramowania, a także tworzenia treści cyfrowych. 

8. Liczba personelu – zgodnie z art. 5 Załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE)  
nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r., uznającego niektóre rodzaje pomocy za 
zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. 
UE L 187 z 26.06.2014r., z późn. zm.), odpowiada liczbie rocznych jednostek pracy 
(RJR), to jest liczbie pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy  
w obrębie danego przedsiębiorstwa lub jego imieniu w ciągu całego uwzględnianego 
roku referencyjnego. Praca osób, które nie przepracowały pełnego roku, osób, które 



 

 

pracowały w niepełnym wymiarze godzin, bez względu na długość zatrudnienia, lub 
pracowników sezonowych jest obliczana jako część ułamkowa RJR. Do wyliczenia 
RJR nie wlicza się okresu trwania urlopu macierzyńskiego ani wychowawczego.  
W skład personelu wchodzą: pracownicy, osoby pracujące dla przedsiębiorstwa, 
podlegające mu i uważane za pracowników na mocy prawa krajowego, właściciele – 
kierownicy, partnerzy prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie  
i czerpiący z niego korzyści finansowe. Praktykanci lub studenci odbywający 
szkolenie zawodowe na podstawie umowy o praktyce lub szkoleniu zawodowym nie 
wchodzą w skład personelu. 

9. MMŚP – mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwo w rozumieniu Rozporządzenia 
Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r., uznającego niektóre rodzaje 
pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu 
(Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014r., z poźn. zm.). Do kategorii MMŚP należą 
przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót 
nie przekracza 50 mln EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów 
EUR (średnie przedsiębiorstwo). W kategorii MMŚP małe przedsiębiorstwo definiuje 
się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników i którego roczny 
obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. W kategorii 
MMŚP mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia 
mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie 
przekracza 2 milionów EUR. W kategorii mikroprzedsiębiorstwa należy uwzględnić 
również osoby prowadzące działalność na własny rachunek. Każde 
przedsiębiorstwo większe niż przedsiębiorstwo średnie klasyfikowane będzie jako 
przedsiębiorstwo duże. Przy obliczaniu liczby personelu i kwot finansowanych 
należy określić stopień powiązania/ niezależności danego przedsiębiorstwa zgodnie 
z Załącznikiem I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014. Wyróżnia się 
przedsiębiorstwa samodzielne, partnerskie oraz powiązane. Do określenia liczby 
personelu i kwot finansowych wykorzystuje się dane odnoszące się do ostatniego 
zatwierdzonego okresu obrachunkowego i obliczane są w skali rocznej. Uwzględnia 
się je począwszy od dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych. Kwota wybrana jako 
obrót jest obliczana z pominięciem podatku VAT i innych podatków pośrednich. 
Jeżeli w dniu zamknięcia ksiąg rachunkowych dane przedsiębiorstwo stwierdza, że 
w skali rocznej przekroczyło pułapy zatrudnienia lub pułapy finansowe określone  
w art. 2 Załącznika I Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 lub spadło poniżej 
tych pułapów, uzyskanie lub utrata statusu średniego, małego lub 
mikroprzedsiębiorstwa następuje tylko wówczas, gdy zjawisko to powtórzy się  
w ciągu dwóch kolejnych okresów obrachunkowych. W przypadku nowo 
utworzonych przedsiębiorstw, których księgi rachunkowe nie zostały jeszcze 
zatwierdzone, odpowiednie dane pochodzą z szacunków dokonanych w dobrej 
wierze w trakcie roku obrotowego.  

10. Operator – Beneficjent wyłoniony w drodze konkursu, realizujący działania 
związane z podmiotowym systemem finansowania, tj. Zachodnia Izba 
Przemysłowo – Handlowa w Gorzowie Wlkp., ul. Kazimierza  Wielkiego 1 ,  
66 – 400 Gorzów Wlkp. Operator realizuje projekt w partnerstwie z Partnerami 
Merytorycznymi: 
- Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Sulechowska 1, 65-022 Zielona Góra;  
- Profi Biznes Group Sylwia Karina Majewska, Al. Piastów 75/3, 70 – 326 
Szczecin; 
oraz z Partnerem Technicznym: 
- Tylda Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 



 

 

1/17, 37-200 Przeworsk. 
11. Podmiotowy System Finansowania (PSF) - system dystrybucji środków 

przeznaczonych na wspieranie rozwoju przedsiębiorców i pracowników MMŚP  
oraz osób fizycznych, oparty na podejściu popytowym, wdrażany w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie  2020. 

12. Podmiot świadczący usługi rozwojowe - przedsiębiorca lub instytucja, którzy 
świadczą usługi rozwojowe i dokonują rejestracji w Bazie Usług Rozwojowych  
za pomocą Karty Podmiotu w trybie określonym w Regulaminie BUR. 

13. Pomoc de minimis – pomoc, o której mowa w Rozporządzeniu Komisji (UE)  
Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352  
z 24.12.2013 r.) oraz pomoc udzielana zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015r. w sprawie udzielania pomocy de 
minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych  
z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 
1073). 

14. Pomoc publiczna – pomoc, o której mowa w Rozporządzeniu Komisji (UE)  
Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającym niektóre rodzaje pomocy  
za zgodne z rynkiem wewnętrznym w stosowaniu art. 107 i 108 Traktatu  
(Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014r.) oraz pomoc udzielana zgodnie  
z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015r. 
w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach 
programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego 
na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015r. poz. 1073). 

15. Pracownik – personel w rozumieniu art. 5 Załącznika I do Rozporządzenia Komisji 
(UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r., uznającego niektóre rodzaje pomocy 
za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. 
UE L 187 z 26.06.2014r., s. 1 z późn. zm.). W skład personelu wchodzą: 
pracownicy (oznacza to osobę zatrudnioną w rozumieniu  art. 2 z dnia 26 czerwca 
1974r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2017r., poz. 459, z późn. zm.), w szczególności 
pozostającą  
w stosunku pracy na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania 
oraz spółdzielczej umowy o pracę), osoby pracujące dla przedsiębiorstwa, 
podlegające mu i uważane za pracowników za mocy prawa krajowego (osoby 
świadczące pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej 
umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964r. – 
Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2017r., poz. 459, z późn. zm.) stosuje się przepisy 
dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło), właściciele – kierownicy, wspólnicy,  
w tym partnerzy prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący  
z niego korzyści finansowe. 

16. Pracownik niepełnosprawny – osoba, która posiada długotrwale naruszoną 
sprawność fizyczną, umysłową, intelektualną lub sensoryczną, utrudniającą jej,  
w połączeniu z innymi barierami, pełne i skuteczne uczestnictwo w środowisku 
pracy na równych zasadach z pozostałymi pracownikami. 

17. Pracownik o niskich kwalifikacjach - osoba posiadająca wykształcenie  
na poziomie do ISCED 3 włącznie (podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne), 
zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Standardów Edukacyjnych ISCED 2011 
(UNESCO). Definicja poziomów wykształcenia (ISCED) została zawarta  
w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów 
operacyjnych na lata 2014-2020 w części dotyczącej wskaźników wspólnych EFS 



 

 

monitorowanych we wszystkich priorytetach inwestycyjnych. Stopień uzyskanego 
wykształcenia jest określony w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie. Osoby 
przystępujące do projektu należy wykazać raz, uwzględniając najwyższy poziom 
ISCED. 

18. Pracownik w wieku 50 lat i więcej – wiek określa się na podstawie daty urodzenia  
i ustalany jest w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie, tj. na moment podpisania 
Umowy Wsparcia.  

19. Pracownik znajdujący się w szczególnie niekorzystnej sytuacji – należy przez 
to rozumieć osobę, która spełnia co najmniej jeden z następujących warunków:  

 pozostaje bez stałego zatrudnienia w okresie co najmniej 6 miesięcy 
poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, 

 do dnia poprzedzającego przystąpienie do projektu nie ukończyła 24-go roku 
życia, 

 do dnia poprzedzającego przystąpienie do projektu ukończyła 50 – ty rok 
życia, 

 jest osobą dorosłą samotnie wychowującą co najmniej jedno dziecko lub 
posiadającą na utrzymaniu zależną w rozumieniu art. 2 ust.1 pkt 21 ustawy  
z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
(Dz. U. z 2015r. poz. 149, 357 i 1066),  

 nie posiada wykształcenia średniego lub zasadniczego zawodowego, zgodnie  
z Międzynarodową Standardową Klasyfikacją Edukacji (ISCED) na poziomie 
ISCED 3 włącznie lub w okresie do dwóch lat od momentu zakończenia 
edukacji nie podjęła pierwszego stałego zatrudnienia,  

 pracuje w sektorze lub w zawodzie, w którym różnica w poziomie zatrudnienia 
kobiet i mężczyzn jest co najmniej 25% wyższa niż przeciętna różnica  
w poziomie zatrudnienia kobiet i mężczyzn we wszystkich sektorach 
gospodarki narodowej Rzeczpospolitej Polskiej oraz należy do grupy będącej 
w mniejszości w danym sektorze lub zawodzie, 

 jest członkiem mniejszości narodowej lub etnicznej w rozumieniu ustawy  
z dnia 6 stycznia 2005r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz  
o języku regionalnym (Dz.U. z 2015r. poz. 573) oraz w celu zwiększenia 
szans na uzyskanie zatrudnienia musi poprawić znajomość języka, podnieść 
kwalifikacje lub kompetencje zawodowe lub zdobyć doświadczenie 
zawodowe.   

20. Projekt – „Lubuskie Bony Szkoleniowe szansą dla przedsiębiorców  
i pracowników subregionu gorzowskiego”, przedsięwzięcie realizowane  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 
dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu 
Społecznego, w ramach Osi 6 Regionalny Rynek Pracy, Działanie 6.5 Usługi 
rozwojowe dla MMŚP. 

21. Przedsiębiorca – podmiot, o którym mowa w art. 4 Ustawy z dnia 2 lipca 2004r.  
o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1829, z późn. zm.),  
tj. osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą 
prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonującą we 
własnym imieniu działalność gospodarczą. Do przedsiębiorców zalicza się również 
wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywania przez nich działalności 
gospodarczej. 

22. Przedsiębiorstwo wysokiego wzrostu - przedsiębiorstwo o największym 
potencjale do generowania nowych miejsc pracy w regionie w porównaniu do innych 



 

 

przedsiębiorstw, tj. wykazujące w trzyletnim okresie średniorocznym przyrost 
przychodów o 20% i więcej. 

23. Regulamin – niniejszy „Regulamin Naboru i Uczestnictwa w Projekcie”  
do Projektu „Lubuskie Bony Szkoleniowe szansą dla przedsiębiorców  
i pracowników subregionu gorzowskiego”. 

24. Regulamin BUR (Bazy Usług Rozwojowych) – dokument określający zasady oraz 
warunki funkcjonowania BUR oraz prawa i obowiązki użytkowników BUR 
zatwierdzony przez właściwego ministra do spraw rozwoju regionalnego oraz 
dostępny na stronie uslugirozwojowe.parp.gov.pl . 

25. RIS – Regionalne Inteligentne Specjalizacje wskazane w Programie Innowacji 
Województwa Lubuskiego znajdujących się pod adresem http://rpo.lubuskie.pl/-
/program-rozwoju-innowacji-wojewodztwa-lubuskiego;  

26. Subregion gorzowski - obszar realizacji projektu tj. powiaty: strzelecko – 
drezdenecki, międzyrzecki, sulęciński, słubicki, gorzowski, m. Gorzów Wlkp. 

27. System bonowy – system dystrybucji środków finansowych oparty  
o zastosowanie bonów szkoleniowych. Rozwiązanie techniczne wybiera Operator 
we własnym zakresie, dostosowując je do własnych systemów finansowo-
bankowych. 

28. System informatyczny PSF – system informatyczny służący do składania 
formularzy zgłoszeniowych przez przedsiębiorców oraz do zarządzania, dystrybucji, 
rozliczania bonów szkoleniowych przez Operatora. 

29. System Oceny Usług Rozwojowych – dokument, który stanowi Załącznik  
nr 3 do Regulaminu BUR, określający zasady dokonywania oceny usług 
rozwojowych przez przedsiębiorcę, pracowników oraz podmioty świadczące usługi 
rozwojowe, zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego 
oraz dostępny na stronie uslugirozwojowe.parp.gov.pl . 

30. System SL 2014 – system wspierający realizację programów realizowanych  
w ramach Funduszy Europejskich 2014 – 2020. Umożliwia dostęp do informacji  
o realizowanych projektach, składanie wniosków o płatność drogą elektroniczną 
oraz komunikowania się z instytucją udzielającą wsparcia.  

31. Uczestnik projektu/Przedsiębiorca – wyłącznie mikro, małe i średnie 
przedsiębiorstwa, spełniające kryteria określone dla mikro, małych i średnich 
przedsiębiorstw w art. 2 Załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014  
z dnia 17 czerwca 2014r., uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187  
z 26.06.2014r., z poźn. zm.) prowadzący działalność gospodarczą oraz mający 
swoją jednostkę organizacyjną na terenie subregionu gorzowskiego w województwie 
lubuskim oraz ich pracownicy. 

32. Umowa Wsparcia - umowa zawierana pomiędzy Operatorem a Przedsiębiorcą, 
określająca warunki dofinansowania, realizacji i rozliczenia usług rozwojowych. 

33. Usługa rozwojowa – usługa mająca na celu nabycie, utrzymanie lub wzrost 
wiedzy, umiejętności kompetencji społecznych przedsiębiorców i ich pracowników, 
w tym prowadzące do zdobycia kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 Ustawy  
z dnia 22 grudnia 2015r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2017r. 
poz. 986) lub polegające na walidacji, o której mowa w art. 2 pkt 22 tej ustawy, lub 
pozwalające na ich rozwój. Usługi rozwojowe dzielą się na: 

 usługi szkoleniowe (szkolenia, studia podyplomowe, e-learning), 

 usługi doradcze (doradztwo, mentoring, facylitacja, coaching), 

 usługi jednorazowe (egzamin). 
34. Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK) - wyodrębniona część Krajowego 



 

 

Systemu Kwalifikacji, w której obowiązują określone w ustawie standardy 
opisywania kwalifikacji oraz przypisywania do nich poziomu Polskiej Ramy 
Kwalifikacji, zasady włączania kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji  
i ich ewidencjonowania w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji, a także zasady  
i standardy certyfikowania kwalifikacji oraz zapewniania jakości nadawania 
kwalifikacji. 

35. Biuro Projektu: 
Biuro Projektu Lidera i adres do korespondencji: 

Zachodnia Izba Przemysłowo – Handlowa w Gorzowie Wlkp.  (Biuro czynne  
w dniach: poniedziałek – środa – piątek w godz. 8:00 - 16.00 oraz we wtorki  
i w czwartki w godz. 8:00 – 18:00) 
ul. Kazimierza Wielkiego 1, 66 – 400 Gorzów Wlkp. 

tel.  95 739 03 11, infolinia: 732-732-650, e-mail: bony@ziph.pl  

 
 
 
 
 
   
  


