ZAŚWIADCZENIE INSTYTUCJI SZKOLENIOWEJ1

……………………………………………………………….
(Miejscowość, data)

A. DANE INSTYTUCJI SZKOLENIOWEJ:
1. Nazwa instytucji: ……………………………………………………………………………………………………………………………
2. Adres siedziby instytucji: ………………………………………………………………………………………………………………..
3. Adres odbywania kształcenia: ………………………………………………………………………………………………………..
3. NIP: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4. Telefon: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
5. Adres e-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………….
6. Adres strony internetowej: …………………………………………………………………………………………………………….
7. Czy instytucja szkoleniowa posiada wpis do rejestru w związku z prowadzeniem działalności
szkoleniowej?  Nie  TAK (jeśli tak podać rodzaj rejestru, numer oraz datę wpisu):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
B. DANE UCZESTNIKA PROJEKTU:
1. Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Adres zameldowania: ………………………………………………………………………………………………………………………
3. Adres zamieszkania: ………………………………………………………………………………………………………………………..
4. PESEL: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość: …………………………………………………………………
C. DANE DOTYCZĄCE WYBRANEJ FORMY KSZTAŁCENIA:
1. Nazwa formy kształcenia: ……………………………………………………………………………………………………………….
2. Rodzaj formy kształcenia:
 kurs  szkolenie  studia podyplomowe  aplikacja prawnicza  seminaria  warsztaty  staż
 praktyka  e-learning  inna (jaka?)……………………………………………………………………………………………..
3. Okres kształcenia: ……………………………………………………………………………………………………………………………
4.  forma kształcenia nie rozpoczęta  forma kształcenia rozpoczęta
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Niniejsze zaświadczenie jest podstawą do wnioskowania o pożyczkę, która sfinansuje wybraną formę
kształcenia w ramach projektu pt: Fundusz „Ogólnopolski Program Edukacji Naukowej”. Przedstawione dane
będą podstawą do oceny uczestnika projektu, wybranej formy kształcenia i Instytucji Szkoleniowej. Instytucja
Szkoleniowa w trakcie oceny wniosku pożyczkowego może zostać poproszona o dostarczenie referencji,
potwierdzających jej działalność (referencje takie bez wezwania Instytucja Szkoleniowa może załączyć do
niniejszego zaświadczenia).

5. Całkowity koszt kształcenia: ……………………………………………………….,2 w tym:
a) kwota nieopłacona pozostała do sfinansowania ze środków pożyczki:……………………………………………
b) kwota zapłacona ……………………………………………………………………………………………………………………………..
5. Rodzaj dokumentu potwierdzającego zakończenie formy kształcenia:
 dyplom  zaświadczenie  certyfikat  protokół z przeprowadzonego egzaminu  uprawnienie
 inny (jaki?) ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
6. Nazwa banku i numer rachunku bankowego służący do opłat za wybraną formę kształcenia3:
a) nazwa banku:……………………………………………………………………………………………………………………………………
b) numer konta: …………………………………………………………………………………………………………………………………..
Oświadczenie Instytucji szkoleniowej:
W odniesieniu do danych wskazanych powyżej niniejszym oświadczam, iż:
1. Informacje podane w niniejszym zaświadczeniu są zgodne z prawdą.
2. Uczestnik projektu zostanie zakwalifikowany do opisanej powyżej formy kształcenia /
uczestniczy w wybranej formie kształcenia, która nie została opłacona w całości, a kwota
pozostała do opłacenia wynosi…………………………………………………………… *(niepotrzebne skreślić)
3. Forma kształcenia wybrana przez Uczestnika Projektu nie jest współfinansowana z innych
środków publicznych.
4. W przypadku pozytywnej decyzji o przyznaniu pożyczki zobowiązujemy się wystawić fakturę
proforma lub dokument jednoznaczny, która/y będzie zawierać dane: koszt formy kształcenia,
imię i nazwisko Pożyczkobiorcy, nazwę formy kształcenia oraz termin realizacji formy
kształcenia. Faktura proforma powinna być wystawiona na 14 dni przed terminem rozpoczęcia
wybranej formy kształcenia, a w przypadku rozpoczętych form kształcenia na 14 dni przed
terminem wniesienia opłaty za kolejny okres kształcenia.
5. W przypadku zmiany kosztu kształcenia, terminu kształcenia przed przyznaniem pożyczki
zobowiązujemy się poinformować o tym Uczestnika projektu oraz wystawić ponownie
Zaświadczenie zawierające aktualne dane.
6. Przyjmuję do stosowania następujące oświadczenia Uczestnika Projektu:
Oświadczenie Uczestnika Projektu:
W odniesieniu do danych wskazanych powyżej niniejszym oświadczam, iż:
1. Zamierzam uczestniczyć i ukończyć opisana wyżej formę kształcenia.
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Koszty kształcenia wyrażone w innej walucie niż waluta polska będą przeliczane na walutę polską na podstawie
średniego kursu NBP na dzień wydania Zaświadczenia instytucji szkoleniowej. Będzie to podstawą do ustalana
kwoty pożyczki wyrażonej w złotych polskich.
3
Na wskazany numer rachunku przekazane będą środki z pożyczki.

2. W przypadku wartości pożyczki niżej niż wartość formy kształcenia zobowiązuje się do pokrycia
tej różnicy z innych środków do momentu rozpoczęcia formy kształcenia, lub w inny sposób,
za zgodą instytucji edukacyjnej.
3. W przypadku obniżenia wartości formy kształcenia upoważniam Instytucję Edukacyjną do
zwrotu różnicy środków finansowych pomiędzy kwotą zapłaconą przez Fundację Rozwoju
Przedsiębiorczości w Suwałkach a obniżoną kwotą formy kształcenia w ciągu 7 dni na
następujący rachunek bankowy: 03 9367 0007 0010 0018 8333 0191
4. Nie łącze pożyczki uzyskanej w ramach projektu Fundusz „Ogólnopolski Program Edukacji
Naukowej” z innymi środkami publicznymi dla sfinansowania wybranej przeze mnie formy
kształcenia.
5. Kwota uzyskanej pożyczki nie zostanie przeznaczona na refinansowanie poniesionych już
wydatków związanych z wybraną formą kształcenia.
6. W przypadku nieukończenia wybranej formy kształcenia, zobowiązuje się do spłaty całkowitej
wartości pożyczki.
7. W przypadku gdy forma kształcenia wskazana powyżej nie odbędzie się przyczyn niezależnych
od Uczestnika (Instytucja edukacyjna nie rozpocznie wskazanej powyżej formy kształcenia) lub
forma kształcenia nie zostanie zakończona z przyczyn leżących po stronie Instytucji
edukacyjnej, upoważniam Instytucję edukacyjną do zwrotu środków przyznanej pożyczki na
następujący rachunek bankowy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach:
03 9367 0007 0010 0018 8333 0191

…………………………………………………
(Miejscowość i data)

(Czytelny podpis uczestnika projektu)

…………………………………………………
(Miejscowość i data)

………….……………………………………………………

………….……………………………………………………
(Pieczątka i podpis osoby upoważnionej w Imieniu Instytucji edukacyjnej)

…………………………………………………………………..
(Pieczęć Instytucji edukacyjnej)

