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Wskazówki techniczne do wypełniania formularza 

 

1. W Generatorze Formularzy dostępne są 3 rodzaje formularzy. Są to:  

• Formularz Zgłoszeniowy, 

• Formularz Zamówienia Bonów Rozwojowych, 

• Formularz Rozliczenia Usług Rozwojowych. 

 

Wszystkie ww. formularze dostępne są po utworzeniu konta w Generatorze Formularzy. 

2. Między sekcjami można przechodzić na dwa sposoby. Przy użyciu przycisków „Wstecz” i „Dalej” 

oraz poprzez wybranie dowolnej sekcji kursorem myszki. 

 

3. Zapisywanie wprowadzonych danych w formularzu odbywa się na kilka sposobów. Poprzez 

naciśnięcie przycisku „Zapisz”  znajdującego się w dolnym prawym rogu okna lub 

poprzez przejście do innej sekcji, wtedy system automatycznie zapisze wprowadzone treści. Przy 

dłuższej nieaktywności system również zapisze automatycznie wprowadzone dane. 
 

4. W celu ułatwienia wypełniania formularza Przedsiębiorcom w systemie, treści należy 

wprowadzać poprzez:  

• listy rozwijalne: 
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• pola jednokrotnego wyboru: 

 
 

• pola typu checkbox: 

 
 

• pola tekstowe: 

 
 

• pola numeryczne: 

 
 

 

 

Ponadto, w wybranych miejscach zostały wprowadzone podpowiedzi w formie komunikatów, 

przykład poniżej:  
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Zostały wprowadzone również wyjaśnienia użytych terminów w formie przycisków ze znakiem 

zapytania: 

 
 

Po kliknięciu znaku zapytania pojawia się okno pomocy, np.: 

 
 

 

5. Formularz jest walidowany, a to oznacza, że system wspomaga poprawne jego wypełnienie. Jeśli 

pola są wymagane a Przedsiębiorca ich nie wypełni/ nie zaznaczy, wówczas zostanie to 

wymuszone przez system. 

W celu sprawdzenia poprawności wypełnienia formularza należy użyć przycisku „Sprawdź”. 

Pojawi się wówczas lista pól wymagających poprawy, wraz z podpowiedzią. Aby poprawić 

wybrane pole z tej listy należy kliknąć przycisk „Przejdź”. Następnie system przeniesie nas do 

wybranego pola. 
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6. Podgląd wydruku - aby podejrzeć wydruk należy użyć przycisku „Utwórz PDF”, następnie system 

wypełni szablon formularza wprowadzonymi danymi. Przed wysłaniem formularza do Operatora 

wydruk będzie posiadał znak wodny „Wydruk próbny”. 

 
7. System wybrane pola uzupełnia automatycznie na podstawie wcześniej wprowadzonych danych 

przez Przedsiębiorcę, dlatego też należy uzupełniać formularz od początku do końca, sekcja po 

sekcji. 

8. Przesłanie formularza do Operatora następuje poprzez użycie przycisku „Prześlij formularz do 

Operatora”.  

9. Dla każdego formularza przydzielana jest automatycznie suma kontrolna - indywidualnie dla 

każdego formularza. 
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Strona logowania 

 

1. Rejestracja nowego użytkownika 

W celu założenia nowego konta należy otworzyć link https://psf.region.zgora.pl/ a następnie 
kliknąć przycisk „Utwórz nowe konto”. 

Uzupełnij wszystkie wymagane pola. Należy pamiętać, aby zaznaczyć pole „Nie jestem robotem” 

oraz zaznaczyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 

Uwaga!  
Podczas rejestracji konta, bardzo ważne jest podanie aktualnego adresu e-mail. Na podany adres 

zostanie wysłana wiadomość wraz z instrukcją dokończenia rejestracji konta, jak również za 

pomocą tego adresu będzie można odzyskać hasło do systemu. 

Rysunek 1.  Zakładanie nowego konta dla Użytkownika 

 
 
Po kliknięciu „Zarejestruj” na podany adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny konta. 

Należy potwierdzić utworzenie konta poprzez kliknięcie w link.  Nowe konto wówczas zostanie 

poprawnie aktywowane. Od teraz można zalogować się używając podanego przy rejestracji 

loginu i hasła. 

Rysunek 2. Komunikat –poprawnej/błędnej aktywacji konta 
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2. Strona logowania 

W celu zalogowania się do systemu należy wpisać e-mail (login) i hasło, a następnie zaznaczyć 

„Nie jestem robotem”. Należy przejść weryfikację oraz kliknąć przycisk „zaloguj się”. 

Rysunek 3. Strona logowania 

 

 

3. Wylogowanie z konta 

Po zakończeniu pracy w Generatorze Formularzy wylogowujemy się klikając przycisk „wyloguj”.  

 
Rysunek 4. Wylogowanie z konta 
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4. Przypomnienie hasła 

Jeśli Przedsiębiorca zapomni hasła, to można je odzyskać z poziomu okna logowania. W tym celu 

należy kliknąć „Nie pamiętasz hasła?”. Następnie należy wpisać e-mail (login), przejść weryfikację 

„Nie jestem robotem” i kliknąć przycisk „wyślij przypomnienie”. 

Na podany adres e-mail zostanie przesłany link, na który należy kliknąć (lub przekopiować do 

przeglądarki), aby wygenerować nowe hasło. 

 

Rysunek 5. Przypomnienie hasła 

 
 

 

5. Funkcja Wysoki kontrast 

W celu skorzystania z funkcji wysokiego kontrastu należy w prawym górnym rogu w oknie 

logowania kliknąć przycisk . 
Wyłączenie funkcji odbywa się poprzez ponowne kliknięcie przycisku. 

Rysunek 6. Funkcja Wysoki Kontrast 
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6. Funkcja Zoom 

W celu skorzystania z funkcji Powiększania czcionki (Zoom) należy w prawym górnym rogu  

w oknie logowania kliknąć przycisk  . 

Następnie należy wybrać jedną z dostępnych wielkości czcionek  . Wyłączenie funkcji 

odbywa się poprzez ponowne kliknięcie przycisku i wybór innego rozmiaru czcionki. 

Rysunek 7. Powiększenie czcionki (ZOOM) 
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Podmiotowy System Finansowania 

Formularz Rozliczenia Usługi Rozwojowej 

 

W tym rozdziale przedstawione zostały sekcje i zakładki Formularza Rozliczenia Usługi 

Rozwojowej w Generatorze Formularzy przeznaczone dla Instytucji Świadczącej Usługę 

Rozwojową. 

 

 

Formularz Rozliczenia Usługi Rozwojowej składa się z następujących sekcji i zakładek: 

 

Sekcja I Dane usługi rozwojowej 

Zakładka: Dane Instytucji Śwadczącej Usługę Rozwojową 

Zakładka: Dane usługi rozwojowej 

Zakładka: Załączniki 
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1. Bony rozwojowe 

Bony rozwojowe służą do rozliczenia usługi rozwojowej. Jednostką odpowiadającą wartości  

1 bonu rozwojowego jest 100,00 zł. Bon rozwojowy ma określoną datę ważności związaną z 

cyklem rozliczania bonów – maksymalnie 6 miesięcy od daty zawarcia Umowy wsparcia pomiędzy 

Operatorem a Przedsiębiorcą. Instytucja Świadcząca Usługę Rozwojową po zrealizowanej usłudze 

rozwojowej, weryfikuje i zatwierdza bony rozwojowe, które zostały przedłożone przez odbiorcę 

usługi rozwojowej w systemie informatycznym PSF. 

Rysunek 8. Wzór bonu rozwojowego 

 
 

Podmiot Świadczący Usługę Rozwojową – rozlicza usługę rozwojową, w tym bony rozwojowe za 

pomocą systemu informatycznego PSF w module Instytucji Szkoleniowej. Rozliczenie usługi 

rozwojowej jest dokonywane przy zastosowaniu Formularza Rozliczenia Usługi Rozwojowej. 

2. Dodawanie nowego Formularza Rozliczenia Usługi Rozwojowej 

W Module Instytucji Szkoleniowej w zakładce Rozlicz Usługę Rozwojową kliknij przycisk „Dodaj 

nowy formularz”. 

Rysunek 9. Dodawanie nowego Formularza Rozliczenia Usługi Rozwojowej 
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3. SEKCJA Strona tytułowa – Zakładka Strona tytułowa 

Widok strony tytułowej Formularza Rozliczenia Usługi Rozwojowej 
 

Rysunek 10. Widok strony tytułowej formularza 

 
 

 

4. SEKCJA I Dane usługi rozwojowej - Zakładka Dane Instytucji Świadczącej Usługę 

Rozwojową 

Należy uzupełnić niezbędne pola dotyczące Instytucji Świadczącej Usługę Rozwojową: 

• nazwę, 

• NIP,  

• REGON,  

• nr rachunku bankowego służącego do rozliczenia usługi rozwojowej, zgodnego z numerem 
rachunku wskazanym na rachunku / fakturze,  

• dane teleadresowe. 
 
Rysunek 11. Dane  Instytucji Świadczącej Usługę Rozwojową 
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5. SEKCJA I Dane usługi rozwojowej - Zakładka Dane usługi rozwojowej 

Należy uzupełnić wszystkie pola zrealizowanej usługi rozwojowej przez dany Podmiot Świadczący 

Usługę w tym:  

• 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). 

Rysunek 12. Dane usługi rozwojowej 

 
 

Po uzupełnieniu danych zrealizowanej usługi rozwojowej należy wprowadzić wszystkie numery 

zrealizowanych bonów na daną usługę. 

Należy wpisać 8-znakowy nr bonu rozwojowego i kliknąć przycisk „Zatwierdź”. System 

informatyczny PSF dokonuje automatycznej weryfikacji poprawności wprowadzonego numeru. 

Rysunek 13. Dodawanie wykorzystanego bonu rozwojowego 
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6. SEKCJA II Załączniki – Zakładka Załączniki 

W tej zakładce należy załączyć (w formie skanów) wszystkie załączniki związane ze zrealizowaną 

usługą rozwojową w tym: 

• fakturę lub rachunek lub inny równoważny dowód księgowy,  

• zaświadczenia ukończenia przez każdego uczestnika indywidualnego usługi rozwojowej 

wydane przez Instytucję Świadczącą Usługę Rozwojową,  

• certyfikaty ukończenia przez każdego uczestnika indywidualnego usługi rozwojowej 

wydane przez Instytucję Świadczącą Usługę Rozwojową. 

 

Rysunek 14. Załączniki 

 
 

 

7. Wysłanie Formularza Rozliczenia Usługi Rozwojowej do Operatora. 

Po wypełnieniu wszystkich niezbędnych danych należy sprawdzić poprawność wprowadzonych 

danych poprzez kliknięcie przycisku „Sprawdź”, należy poprawić ewentualne błędy. W przypadku 

braku błędów należy kliknąć przycisk „Prześlij formularz do Operatora”. 

Rysunek 15. Wysłanie formularza do Operatora 

 


