
                Dane kontaktowe opiekuna dotacji: kom.: 668 646 868, 795 114 089, e-mail: zp@on-eco.pl 
Wypełniając formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie dla 
potrzeb niezbędnych do realizacji szkolenia zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych 
(Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 
 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
Szkolenia i egzaminy w ramach wsparcia z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2020 r. 

 

Pełna nazwa firmy: 

 

Osoba kontaktowa (imię i nazwisko, telefon, email): 

 

Adres strony internetowej: 

 

Numer NIP: 

 

Liczba pracowników zatrudnionych na umowę o pracę: 

 

Prosimy dołączyć do zgłoszenia dokument rejestrowy firmy, tj.: wydruk z CEIDG lub KRS 

 

PROSZĘ WYPEŁNIĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ- lista osób kierowanych na szkolenia i  egzaminy  

WPISUJEMY:  imię i nazwisko uczestnika oraz wybrane szkolenia i egzaminy, np.: 
 1.  Jan Kowalski, szkolenie nr A, D i egzaminy nr 1, 3.1, 3.2. 
 2. Anna Kowalska, szkolenie nr E. 
 
1. …………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………. 
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………. 

3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Na wybrane szkolenia i egzaminy w zależności od zapotrzebowania można wskazać zarówno 

pracodawcę jak i dowolną liczbę pracowników  zatrudnionych na umowę o pracę. 

OFERTĘ KSZTAŁCENIANA PRZEDSTAWIAMY NA KOLEJNYCH STRONACH  
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                Dane kontaktowe opiekuna dotacji: kom.: 668 646 868, 795 114 089, e-mail: zp@on-eco.pl 
Wypełniając formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie dla 
potrzeb niezbędnych do realizacji szkolenia zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych 
(Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
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ZAKRES Z ENERGETYKI: zielona energia, efektywność energetyczna, pompy ciepła, f-gazy, egzaminy 

UDT, egzaminy energetyczne z grupy I  

SZKOLENIA DO WYBORU:  

 

A. Kompleksowe szkolenie montera i projektanta systemów energetycznych z uprawnieniami 
elektroenergetycznymi 
[6dni / 48 godz., zazwyczaj od  czwartku do wtorku w godz.: 09.00-17.00] 

 
B. Kompleksowe szkolenie montera i projektanta systemów energetycznych – urządzenia PV 

[5dni / 40 godz., zazwyczaj od  piątku do wtorku w godz.: 09.00-17.00] 
 
 

C. Kompleksowe szkolenie montera i projektanta systemów energetycznych – pompy ciepła i 
wentylacja 
[6 dni / 48 godz.,  zazwyczaj od  czwartku do wtorku w godz.: 09.00-17.00] 
 

D. Szkolenie z zakresu rozwiązań efektywnych energetycznie z wykorzystaniem wysokosprawnej 
kogeneracji 
[ 5dni / 40 godz., zazwyczaj od  piątku do wtorku w godz.: 09.00-17.00] 

 
EGZAMINY DO WYBORU: 
 

1. Egzamin państwowy organizowany przez Urząd Dozoru Technicznego z zakresu: systemy 
fotowoltaiczne  
[1 dzień / 3 godz., od godz. 11.00] 
 

2. Egzamin państwowy organizowany przez Urząd Dozoru Technicznego z zakresu: pompy ciepła  
[1 dzień / 3 godz., od godz. 11.00] 
 

3. Egzamin państwowy typu SEP grupa I w zakresie: 
3.1.Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV 
3.2.Dozór urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV 
[1 dzień / do 30 min., w ostatnich godzinach  pierwszego dnia szkolenia nr A] 
 
 
 

ZAKRES Z KSIĘGOWOSCI: rachunkowość, podatki pośrednie - podatek od towarów i usług, CIT, PIT, 
podatek u źródła 
 
SZKOLENIE DO WYBORU:  

E. Rachunkowość –podatki i skarbowość 
[ 20 dni / 160 godz., od kwietnia do grudnia po 2 dni w miesiącu, w godz.: 09.00-17.00] 
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