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Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

Oś priorytetowa 5. Zatrudnienie 
Działanie 5.2.2. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy 

 
 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa 
w projekcie: „Pracownik XXI w. - pracownik mobilny! Aktywizacja zawodowa osób 

znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy” 
 

 
§ 1 

Informacje ogólne 
 

1. Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w wsparciu realizowanym  
i współfinansowanych w ramach projektu pn. „Pracownik XXI w. - pracownik mobilny! 
Aktywizacja zawodowa osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy”, w tym 
w szczególności kryteria kwalifikacji, tryb rekrutacji uczestników, prawa i obowiązki 
uczestników, warunki organizacji wsparcia oraz zasady ukooczenia i rezygnacji z udziału.  

2. Głównym celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób pozostających bez pracy. 
3. Udział w szkoleniach realizowanych w ramach projektu jest nieodpłatny.  

 
§ 2 

Definicje 
 
Ilekrod w niniejszym Regulaminie jest mowa o:  

1. Projekcie – należy przez to rozumied projekt „Pracownik XXI w. - pracownik mobilny! 
Aktywizacja zawodowa osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy”,  
realizowany przez CONSULTORIS.PL  Tomasz Ordysioski w partnerstwie z Centrum Usług 
Szkoleniowo-Doradczych Jakub Szpon, współfinansowany z Europejskiego Funduszu 
Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na 
lata 2014-2020, Oś priorytetowa 5. Zatrudnienie, Działanie 5.2.2. Aktywizacja zawodowa osób 
pozostających bez pracy 

2. Regulaminie – należy przez to rozumied niniejszy Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w 
projekcie „Pracownik XXI w. - pracownik mobilny! Aktywizacja zawodowa osób znajdujących 
się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy”, 

3. Organizatorze – należy przez to rozumied: CONSULTORIS.PL Tomasz Ordysioski, z siedzibą przy 
ul. Jaworowej 61/1, 71-382 Szczecin 

4. Kandydacie – należy przez to rozumied: osobę fizyczną, która spełnia warunki wymienione  
w § 3 pkt.1. 

5. Uczestniku – należy przez to rozumied Kandydata, którego udział w projekcie został 
potwierdzony przez Organizatora.  

6. Szkoleniu – należy przez to rozumied formę aktywności, mającą na celu podniesienie poziomu 
kompetencji i kwalifikacji Uczestnika.  

7. Dokumentach rekrutacyjnych – należy przez to rozumied dokumenty, o których mowa w § 3 
niniejszego Regulaminu.  

8. Stronie internetowej – należy przez to rozumied stronę internetową Projektu. 
9. Osobie pozostającej bez zatrudnienia – oznacza osobę niezatrudnioną, niewykonującą innej 

pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia, w wymiarze co najmniej połowy 
pełnego wymiaru czasu pracy oraz poszukującą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w 
tym osoba zarejestrowana we właściwym do miejsca zamieszkania urzędzie pracy jako 
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bezrobotna, o której mowa w art. 2 ust. 2 pkt. a-k ustawy z dn. 20 kwietnia 2004 r. o promocji 
zatrudnienia i instytucjach ryku pracy (Dz.U. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm.). 

10. Osobie długotrwale bezrobotnej – mowa o osobie w rozumieniu ustawy z dn. 20 kwietnia 2004 
r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99 z 2004 r. poz. 1001, z późn. 
zm.), która: 

a. Jest niezatrudniona i nie wykonuje innej pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do 
podjęcia zatrudnienia; 

b. Jest nieucząca się w szkole, z wyjątkiem szkół dla dorosłych lub szkół wyższych w 
systemie wieczorowym lub zaocznym; 

c. Jest zarejestrowana we właściwym Powiatowym Urzędzie Pracy od min. 12 miesięcy 
d. Ukooczyła 18 lat i nie osiągnęła wieku emerytalnego. 

11. Osobie nieaktywnej zawodowo – mowa o osobie pozostającej bez zatrudnienia, która 
jednocześnie nie zalicza się do kategorii osób bezrobotnych, w tym osoby uczące się i 
kształcące. 

12. Osobie o niskich kwalifikacjach zawodowych – mowa o osobie posiadających wykształcenie na 
poziomie do ISCED 3 włącznie, czyli max. wykształcenie ponadgimnazjalne. 

 
 

§3 
Rekrutacja uczestników projektu 

 
1. Uczestnikami szkoleo, realizowanych w ramach Projektu mogą byd osoby fizyczne pozostające 

bez pracy, które złożyły dokumenty rekrutacyjne, o których mowa w niniejszym paragrafie oraz 
spełniają następujące warunki:  

a. posiadają miejsce zamieszkania (zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego) na obszarze 
województwa pomorskiego, w jednym z powiatów: bytowski, chojnicki, człuchowski, 
słupski 

b. w chwili przystąpienia do projektu mają ukooczone 30 lat; 
c. należą do jednej z grup: 

a. osoby powyżej 50 roku życia, 
b. kobiety, 
c. osoby długotrwale bezrobotne, 
d. osoby o niskich kwalifikacjach, 
e. osoby z niepełnosprawnościami 

2. Preferencyjnie traktowane będą:  
a. kobiety;  
b. osoby niepełnosprawne, czyli osoby, które posiadają wydane przez właściwy organ 

orzeczenie o stopniu niepełnosprawności  
3. Za spełnienie każdego z kryteriów wymienionych w ust. 2 Kandydat otrzymuje po 5 

dodatkowych punktów.  
4. Procedura rekrutacji składa się z dwóch etapów. 
5. Etap 1 rekrutacji to ocena formalna formularzy zgłoszeniowych (formularz zgłoszeniowy 

stanowi załącznik nr 1 do regulaminu).  
6. Formularz zgłoszeniowy powinien zostad wypełniony w języku polskim, czytelnie i zgodnie ze 

stanem faktycznym. 
7. Wydrukowany, wypełniony i podpisany formularz należy przesład do Biura projektu mailowo, 

listownie, dostarczyd osobiście lub skorzystad z formularza kontaktowego na stronie 
internetowej. Oryginały złożonych dokumentów należy dostarczyd do Organizatora listownie 
lub osobiście do 3 dni roboczych od daty ukazania się wyników rekrutacji na stronie 
internetowej. 

8. Każdorazowo kandydat, po złożeniu formularza rekrutacyjnego w formie, o której mowa  
w §3.ust.7, otrzymuje potwierdzenie przyjęcia formularza z nadanym indywidualnym 



M 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego   

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

www.mapadotacji.gov.pl 

numerem zgłoszenia. Numer zgłoszenia stanowid będzie numer identyfikacyjny, którym 
Organizator będzie się posługiwad w procesie rekrutacji. 

9. W trakcie oceny formalnej sprawdzone zostanie czy kandydat spełnia wszystkie wymagane 
kryteria  wymienione w §3 ust.1. Nie spełnienie jednego lub więcej kryterium skutkuje 
wynikiem negatywnym i nie przyjęciem kandydata do projektu. 

10. Kandydaci, których formularze zostały ocenione pozytywnie, mogą otrzymad punkty 
premiujące za spełnienie któregokolwiek kryterium dodatkowego wymienionego w §3 ust. 2. 
Za każde spełnione kryterium dodatkowe kandydat otrzyma 5 pkt. – maksymalnie 10 pkt. 

11. Oceny formalnej formularzy dokonuje Kierownik projektu w terminie do 7 dni roboczych od 
daty zakooczenia naboru do danej edycji. 

12. Wyniki oceny formalnej zostaną ogłoszone na stronie internetowej, poprzez podanie numerów 
formularzy zgłoszeniowych z przyporządkowaną oceną. 

13. Pozytywny wynik etapu 1 rekrutacji rekomenduje do etapu 2. 
14. Etap 2 rekrutacji polega na rozmowie z doradcą zawodowym. O terminach i miejscu spotkao 

kandydaci zostaną poinformowani drogą telefoniczną lub mailową, zostanie również 
zamieszczona informacja na stronie internetowej. 

15. Rozmowa z doradcą zawodowym zostanie przeprowadzona przez osobę posiadającą 
odpowiednie wykształcenie oraz doświadczenie. 

16. Celem 2 etapu rekrutacji jest ocena predyspozycji zawodowych kandydatów oraz motywacji do 
podjęcia zatrudnienia. Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia podczas rozmowy  
z doradcą zawodowym to 50 pkt.  

17. Wyniki 2 etapu rekrutacji, jednoznaczne z przyjęciem lub nie przyjęciem kandydatów do 
projektu, to suma etapu 1 i 2 – maksymalnie 60 pkt. Wyniki zostaną ogłoszone minimum  
tydzieo przed rozpoczęciem pierwszej formy wsparcia, na stronie internetowej projektu. 

18. Liczba Uczestników danej edycji projektu jest ograniczona. W przypadku braku wolnych miejsc 
zostanie utworzona lista rezerwowa, a kandydaci zostaną poinformowani o możliwości udziału 
w projekcie w innym terminie. W przypadku rezygnacji Uczestników z listy rankingowej prawo 
do uczestnictwa w szkoleniu będą miały osoby z listy rezerwowej według kolejności na tej 
liście.  

19. Od momentu zgłoszenia udziału w projekcie komunikacja między Organizatorem  
a Uczestnikiem odbywad się będzie telefonicznie, listownie albo elektronicznie, zgodnie  
z danymi w formularzu zgłoszeniowym.  

20. Zmiana danych teleadresowych wymaga powiadomienia Organizatora, listownie albo 
elektronicznie. W razie niepowiadomienia o zmianie danych teleadresowych korespondencję 
uznaje się za doręczoną zgodnie z dotychczasowymi danymi. 

 
§4 

Identyfikacja potrzeb 
 

1. Pierwsza forma wsparcia składad się będzie z dwóch etapów: 
a. Program Wsparcia Kariery 
b. Trening pracy 

2. Program Wsparcia Kariery zrealizowany będzie podczas trzech, 2-godzinnych indywidualnych 
sesji kandydatów z doradcą zawodowym. 

3. Program pozwoli na identyfikacje możliwości uczestników w zakresie doskonalenia 
zawodowego oraz identyfikację stopnia oddalenia od rynku pracy poprzez opracowanie dla 
każdego uczestnika indywidualnego planu działania. 

4. Każdy z uczestników obowiązkowo musi wziąd udział we wszystkich zaplanowanych 
spotkaniach z doradcą zawodowym. 

5. Terminy spotkao zostaną wyznaczone indywidualnie dla każdego uczestnika. Informacja  
o harmonogramach spotkao zostanie zamieszczona na stronie internetowej projektu, 
uczestnicy zostaną również poinformowani telefonicznie o terminach spotkao. 
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6. Uczestnik ma prawo do jednokrotnego przełożenia terminu spotkania z doradcą, musi jednak 
tego dokonad przynajmniej drogą telefoniczną najpóźniej dwa dni przed ustalonym terminem. 

7. W wyniku sesji z doradcą zawodowym każdy z uczestników otrzyma swój Profil Indywidualny 
Insights oraz indywidualny plan działania. 

8. Trening pracy przybierze formę szkoleo – 4 spotkania po 4 godziny dydaktyczne każde. 
9. Zakres tematyczny treningu pracy: 

a. opracowanie CV i listu motywacyjnego, 
b. metody poszukiwania pracy, 
c. asertywnośd, 
d. komunikacja, 
e. kodeks pracy, 
f. zagrożenia. 

10. Szczegółowy harmonogram szkolenia zostanie ustalony indywidualnie dla każdej edycji  
i zamieszczony na stronie internetowej projektu. 

11. Minimalny poziom obecności na szkoleniu to 80% godzin, czyli 13 godzin dydaktycznych. Każda 
nieobecnośd powyżej tego poziomu wymaga złożenia wyjaśnienia pisemnego, w terminie 7 dni 
roboczych od daty nieobecności, złożonego w biurze projektu wraz z dokumentami 
potwierdzającymi niemożnośd udziału w szkoleniu. Wyjaśnienie rozpatruje Kierownik projektu 
w terminie 7 dni roboczych od daty złożenia wyjaśnienia. 

12. Miejsce szkolenia dla każdej edycji zostanie wskazane po ustaleniu preferencji danej grupy. 
 

§5 
Szkolenia i egzaminy 

 
1. Szkolenia zorganizowane zostaną w 10-osobowych grupach, w sumie 8 grup podzielonych na 2 

edycje projektu. 
2. Szkolenia odbywad będą się w weekendy lub dni robocze – 20 spotkao po ok. 6 godzin 

dydaktycznych. Pełny wymiar szkolenia to 120 godzin dydaktycznych. 
3. Tematyka szkolenia obejmuje: 

a. moduł podstawy pracy z komputerem - 10h 
b. moduł Internet i funkcjonowanie w sieci - 15h 
c. moduł kluczowe programy i aplikacje – 45h 
d. moduł współpraca on-line w projektach - 50h 

4. Szczegółowy harmonogram szkolenia zostanie ustalony indywidualnie dla każdej edycji  
i zamieszczony na stronie internetowej projektu. 

5. Minimalny poziom obecności na szkoleniu to 80% godzin, czyli 96 godzin dydaktycznych. Każda 
nieobecnośd powyżej tego poziomu wymaga złożenia wyjaśnienia pisemnego, w terminie 7 dni 
roboczych od daty nieobecności, złożonego w biurze projektu wraz z dokumentami 
potwierdzającymi niemożnośd udziału w szkoleniu. Wyjaśnienie rozpatruje Kierownik projektu 
w terminie 7 dni roboczych od daty złożenia wyjaśnienia. 

6. Miejsce szkolenia dla każdej edycji zostanie wskazane po ustaleniu preferencji danej grupy. 
7. W przypadku niemożliwości ustalenia miejsca szkolenia w miejscu zamieszkania uczestnika, 

dopuszcza się możliwośd refundacji kosztów dojazdów na szkolenie i/lub noclegów w miejscu 
szkolenia. 

8.  Wnioski o refundację kosztów dojazdów i/lub noclegów należy składad do biura projektu 
najpóźniej w pierwszym dniu szkolenia. 

9. Wnioski o refundację kosztów dojazdów i/lub noclegów rozpatruje Kierownik projektu  
w terminie 7 dni roboczych od daty złożenia wniosku w biurze projektu. 

10.  Zakooczenie udziału w szkoleniu skutkuje otrzymaniem zaświadczenia o ukooczeniu szkolenia 
oraz wyznaczeniem terminu egzaminu IC3. 

11. Egzamin IC3 obejmowad będzie następujące zagadnienia:  

 Podstawy pracy z komputerem 
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 Potwierdzenie umiejętności pracy przy użyciu technologii komputerowych, urządzenia 
peryferyjne(np. drukarki, skanery),instalacji i konfiguracji oprogramowania oraz 
diagnostyki sprzętu 

 przygotowanie i obsługa mobilnego stanowiska pracy.  

 Kluczowe aplikacje 

 Potwierdzenie umiejętności korzystania z aplikacji zawartej w ramach tzw. 
oprogramowania biurowego (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, prezentacje 
multimedialne) oraz zastosowania w biznesie, projektach 

 Funkcjonowanie w sieci 

 Potwierdzenie znajomości zasad współpracy on-line oraz umiejętności konfiguracji 
narzędzi do współpracy on-line(pliki w chmurze, kalendarz on-line, portale społ., 
komunikacja i technologia mobilna) 

13. Organizator przewiduje w ramach egzaminu IC3 możliwośd dwóch podejśd do egzaminu 
poprawkowego. 

14. Uzyskanie wyniku negatywnego z egzaminu IC3 zobowiązuje uczestnika do udziału w zajęciach 
wyrównawczych, o których terminie, miejscu i trybie uczestnik zostanie poinformowany 
indywidualnie drogą telefoniczną. 

15. Po uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu IC3 uczestnik otrzymuje certyfikat zewnętrzny 

potwierdzający zdobycie określonych kompetencji cyfrowych zgodnie z Wytycznymi 
Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. 

16. Pozytywny wynik egzaminu IC3 lub negatywny wynik po trzech próbach (termin podstawowy  
i dwa terminy poprawkowe) oznacza datę zakooczenia udziału w projekcie uczestnika. 
 

 
§6 

Pośrednictwo pracy i staż zawodowy 
 

1. Uczestnicy po zakooczeniu szkoleo zostaną objęci wsparciem animatora zatrudnienia, który 
odpowiadad będzie za organizację odpowiedniego miejsca stażu zawodowego, wsparcie 
uczestnika w trakcie odbywania stażu oraz pomoc w otrzymaniu zatrudnienia. 

2. Staż realizowany będzie w oparciu o program stażu opracowany przez opiekuna stażu, 
zaakceptowany przez Kierownika projektu przed rozpoczęciem stażu przez uczestnika. 

3. Staż trwad będzie nieprzerwanie przez 3 miesiące.  
4. Dzienny wymiar stażu to 8 godzin (40 godzin tygodniowo).  
5. Zgodnie z ustawą dn.27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych, osoby o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności 
będą realizowad staż w wymiarze dziennym 7 godzin (35 godzin tygodniowo). 

6. Szczegółowe uregulowania dotyczące stażu zostały przedstawione w Regulaminie Realizacji 
stażu w projekcie. 
 

§7 
Rezygnacja z udziału w projekcie 

 
1. Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu wymaga poinformowania Organizatora najpóźniej 3 dni 

robocze przed pierwszym spotkaniem z doradcą zawodowym. 

2. Oświadczenie o rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu składa Uczestnik, w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6). Rezygnacja jest skuteczna, 
jeżeli oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym zostanie doręczone 
Organizatorowi osobiście lub listownie na co najmniej 3 dni przed pierwszym spotkaniem z 
doradcą zawodowym. Dopuszczalne jest również przesłanie oświadczenia o rezygnacji 
mailowo w powyższym terminie, a następnie doręczenie go Organizatorowi w formie pisemnej 
osobiście lub listownie w terminie 3 dni.  
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3. W miejsce Uczestnika, który złożył rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu/kursie wstępuje 
pierwsza osoba z listy rezerwowej, a w razie braku takiej możliwości – kolejna osoba z listy 
rezerwowej.  

4. Niezgłoszenie rezygnacji z uczestnictwa w terminie określonym w §7 ust. 1-2, a także 
nieobecnośd na zajęciach, przekraczająca 20% czasu treningu pracy i szkolenia 
komputerowego (liczone rozdzielnie), skutkuje skreśleniem z listy uczestników kursu  
i pozbawieniem prawa uczestnictwa w przyszłych realizowanych przez Organizatora w ramach 
projektu oraz obowiązkiem zwrotu równowartości kosztów poniesionych w ramach 
udzielanego wsparcia proporcjonalnie do liczby uczestników, obejmujących w szczególności 
najem sali, wynagrodzenie trenera i doradcy zawodowego, druk materiałów szkoleniowych  
i zaświadczeo, wyżywienia. 

5. Za nieuzasadnioną rezygnację z udziału w projekcie uznaje się też podane przez uczestnika 
powody organizacyjne leżące po stronie Organizatora, które nie zostały zgłoszone w formie 
pisemnej Organizatorowi min. 7 dni roboczych przed datą złożenia rezygnacji lub jeśli 
problemy zostały zniwelowane w terminie 7 dni roboczych od daty złożenia stosownego 
pisma. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania uruchomienia edycji projektu w przypadku nie 
zebrania minimalnej liczby Uczestników lub z innej, niezależnej od Organizatora przyczyny. 
Organizator niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Uczestników.  

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu udzielanego wsparcia z przyczyn 
od niego niezależnych. O zmianie terminu Organizator niezwłocznie poinformuje Uczestników. 

 
 

§8 
Obowiązki uczestnika 

 
1. Do obowiązków Uczestnika należy w szczególności:  

a. punktualne i regularne uczestnictwo w zajęciach, potwierdzane podpisem na liście 
obecności,  

b. przechowywanie wszelkiej dokumentacji związanej z szkoleniem i jego realizacją,  
w szczególności umowy uczestnictwa w szkoleniu,  

c. udział w badaniach ankietowych wykonywanych na potrzeby monitoringu Projektu,  
d. ukooczenie szkolenia w terminie i przystąpienie do egzaminu koocowego, 
e. podpisywania wszelkich dokumentów związanych realizacją projektu, 
f. 100% obecnośd na spotkaniach z doradcą zawodowym, 
g. podjęcie stażu zawodowego wskazanego przez animatora zatrudnienia. 

2. Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu zostają zobowiązane do podpisania umowy 
uczestnictwa w szkoleniu w formie pisemnej najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu oraz w dniu 
pierwszego spotkania z doradcą zawodowym deklaracji udziału w projekcie (stanowiącej 
załącznik nr 2 do regulaminu) oraz oświadczenia uczestnika projektu w odniesieniu do CST 
(stanowiącej załącznik nr 3 do regulaminu) i oświadczenia uczestnika Projektu w odniesieniu 
do zbiorów: Regionalny Program Operacyjny  Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 
oraz Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – dane 
uczestników indywidualnych (stanowiącego załącznik nr 4 do regulaminu) 

3. Nie podpisanie któregokolwiek dokumentu wymienionego w §8 ust.2 jest jednoznaczne  
z rezygnacją uczestnika z udziału w projekcie. 

4. Osoba zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna (w tym 
długotrwale bezrobotna), zobowiązana jest powiadomid tenże urząd o swoim udziale w 
projekcie, terminie 7 dni przed rozpoczęciem pierwszej formy wsparcia (czyli 7 dni przed 
pierwszym spotkaniem z doradcą zawodowym). 
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5. Udział w projekcie nie zwalnia osoby bezrobotnej (w tym długotrwale bezrobotnej) od 
obowiązków narzuconych przez Powiatowy Urząd Pracy (np. podpisywanie list, stawianie się 
na spotkania w urzędzie). 

6. Osoba bezrobotna (w tym długotrwale bezrobotna) będącą uczestnikiem projektu, 
zobowiązana jest do dostarczenia Organizatorowi aktualnego zaświadczenia o statusie osoby 
bezrobotnej oraz poinformowania właściwego Powiatowego Urzędu Pracy o podjęciu stażu  
w ramach projektu i przedłożenia Organizatorowi dokumentów poświadczających ten fakt. 

7. Uczestnicy, którzy nie ukooczyli udziału w projekcie z własnej winy lub z powodów 
nieuzasadnionych, zobowiązani są do zwrotu łącznych kosztów udzielanego wsparcia, chyba że 
powodem nieukooczenia jest podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 
udokumentowane stosowną umową, o której mowa w §8 ust. 9. Ostateczną decyzję  
o zasadności powodów nieukooczenia ścieżki projektowej oraz konieczności zwrotu kosztów 
podejmuje Kierownik projektu. 

8. Uczestnik projektu zobowiązany jest w formie pisemnej informowad o problemach  
i przeszkodach w organizacji wsparcia (spotkao z doradcą, szkoleo, stażu itp.). Rezygnacja  
z udziału w projekcie, z powodu zaniedbao ze strony organizatora bez wcześniejszego 
stosownego pisma, nie zostanie uwzględniona jako uzasadniona (zgodnie z §9 ust.2. 
Organizator ma 7 dni roboczych na rozwiązanie zgłoszonego problemu). 

9. Uczestnicy projektu są zobowiązani przedłożyd do Biura Projektu umowę o pracę (zawartą na 
minimum 3 miesiące, za minimum najniższą stawkę wynagrodzenia w danym okresie) lub 
umowę cywilno-prawną (zawartą na co najmniej 3 miesiące, o wartości ogólnej nie niższej niż 
3-krotnośd minimalnego wynagrodzenia) lub wpis do CEIDG o samo zatrudnieniu w terminie 
14 dni od daty jej zawarcia i nie później niż 3 miesiące od daty zakooczenia udziału w projekcie. 

10. Powyższy obowiązek dotyczy również osób, które przerwały swój udział w projekcie z powodu 
podjęcia zatrudnienia. 

11. Powyższy obowiązek dotyczy całego okresu realizacji projektu. 
12. Poprzez zgłoszenie udziału w szkoleniu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych, zawartych w formularzu zgłoszeniowym, przez Organizatora i Partnera, w celach 
związanych z Projektem, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych  
(Dz. U.z 2014 r. poz.1182, z późn. zm.). Zgoda obejmuje również przetwarzanie danych 
osobowych  w przyszłości, jeżeli nie zmieni się cel przetwarzania. Jednocześnie Uczestnik 
przyjmuje do wiadomości, że Organizator jest administratorem danych osobowych i że 
przysługuje im prawo wglądu do danych osobowych i ich poprawiania oraz, że podanie tych 
danych jest dobrowolne (załącznik nr 3 i 4). 

13. Uczestnik jest zobowiązany do przekazania organizatorowi projektu informacji na temat 
jego/jej sytuacji po opuszczeniu projektu, w terminie do 4 tygodni od daty zakooczenia 
swojego udziału w projekcie. 

14. Wzór informacji, o której mowa w §7 ust.13 stanowi załącznik nr 5 do Regulaminu. 
 
 

 
§9 

Obowiązki Organizatora 
 

1. Do obowiązków Organizatora w ramach realizacji projektu należy w szczególności:  
a. zapewnienie kadry trenerskiej o odpowiedniej wiedzy i kwalifikacjach,  
b. zapewnienie materiałów związanych z tematyką szkolenia, w tym dedykowanego 

materiału e-learnigowego, 
c. możliwośd indywidualnych konsultacji z trenerami, 
d. zapewnienie odpowiednich do przeprowadzenia zajęd pomieszczeo zgodnie  

z wymaganiami Projektu,  
e. zapewnienie obsługi cateringowej dla Uczestników,  
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f. wydanie Uczestnikom, którzy ukooczyli szkolenie, zaświadczeo o ukooczeniu szkolenia 
(pod warunkiem uczestnictwa w co najmniej 80% czasu szkolenia),  

g. organizacja stażu zgodnego z nabytymi kwalifikacjami oraz predyspozycjami 
uczestnika, 

h. wsparcie uczestników na każdym etapie realizacji projektu, 
i. zamieszczenie na stronie internetowej Projektu opisu organizowanego szkolenia 

obejmujących temat, termin i miejsce, program.  
2. Organizator zobowiązuje się rozwiązad, zgłaszane w formie pisemnej problemy i przeszkody  

w organizacji wsparcia w terminie 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia stosownego pisma. 
 

§10 
Odpowiedzialnośd cywilna 

 
1. Żadna ze Stron umowy uczestnictwa w szkoleniu nie będzie ponosid odpowiedzialności wobec 

drugiej Strony z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy uczestnictwa  
w szkoleniu w przypadku, gdy wykonanie ciążących na niej zobowiązao nie będzie możliwe  
z powodu działania siły wyższej lub z powodu innych okoliczności niezależnych od Stron  
i którym nie mogły one zapobiec.  

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do Uczestników, jaka może powstad  
w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy uczestnictwa w szkoleniu,  
z wyjątkiem odpowiedzialności za szkody wyrządzone z winy umyślnej.  

 
 

§11 
Polityka prywatności i poufności 

 
Założenia dotyczące Projektu oraz związana z nim dokumentacja (w tym formularze 
zgłoszeniowe, dokumenty związane z rekrutacją, listy osób zakwalifikowanych itd.), poza 
informacjami udostępnionymi na stronie internetowej, są informacjami poufnymi, 
udostępnianymi na żądanie jedynie uprawnionym organom kontroli. Kandydatom  
oraz Uczestnikom przysługuje prawo wglądu jedynie do dokumentów dotyczących ich osoby,  
a Instytucjom Zgłaszającym – do dokumentów dotyczących osób przez nie zgłoszonych. 
Złożone dokumenty (w tym formularze zgłoszeniowe, zaświadczenia) stanowią dokumentację 
Projektu i nie podlegają zwrotowi. 

 
 

§12 
Postanowienia koocowe 

 
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie.  

2. Zmiana niniejszego Regulaminu wiąże Uczestnika od chwili ogłoszenia zmienionego 
Regulaminu na stronie internetowej.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania niewielkich zmian w programach szkoleo. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem i deklaracją uczestnictwa mają 
zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.  

5. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowieo niniejszego Regulaminu rozstrzygane będą 
polubownie. W przypadku niemożności polubownego rozstrzygnięcia sporu sądem właściwym 
miejscowo dla rozstrzygania sporów związanych ze stosowaniem niniejszego Regulaminu  
i umowami uczestnictwa w szkoleniu jest sąd właściwy dla siedziby Organizatora.  
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Załączniki: 
 

1. Formularz zgłoszeniowy 
2. Deklaracja udziału w projekcie  
3. Oświadczenie uczestnika Projektu w odniesieniu do CST 
4. Oświadczenie uczestnika Projektu w odniesieniu do zbiorów: Regionalny Program Operacyjny  

Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020 – dane uczestników indywidualnych 

5. Formularz informacji o sytuacji uczestnika po zakooczeniu udziału w projekcie 
6. Formularz rezygnacji 

 
 
 

Zatwierdził: Kierownik projektu 
 
14.08.2017r. 


