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Formularz rekrutacyjny 

do projektu 
 

 „KURS NA ROZWÓJ – program zwiększania uczestnictwa w kształceniu ustawicznym pracowników 

MMŚP i PES w województwie pomorskim”  

Realizowanego w ramach Działania 5.5 Kształcenie ustawiczne Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Kompass 
Invest Sp. z o.o. ( dawniej Kompass Consulting Buczkowski Maciej) na podstawie Umowy nr 

RPPM.05.05.00-22-0106/16 zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata  2014 – 2020. 

 

Data wpływu Formularza do biura projektu .................... podpis ..................................... 

Numer ewidencyjny ……………………………                           (wypełnia Beneficjent)                     

 

I. Dane personalne potencjalnego Uczestnika projektu 

Imię i nazwisko  

Data i miejsce urodzenia:  

Seria i nr dowodu 

osobistego: 

 

Organ wydający dowód 

osobisty: 

  

PESEL:  

Adres zamieszkania1:  

- Ulica, nr domu, nr lokalu  

- Kod pocztowy:  

- Województwo:  

- Gmina:  

- Powiat:  

 Telefon kontaktowy:  

 Adres e-mail:  

                                                           
1
 Należy podać miejsce zamieszkania, w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, tj. miejscowość, w której przebywa się z zamiarem stałego 

pobytu. Adres ten powinien umożliwić kontakt w przypadku zakwalifikowania do projektu. 



 

 

 
Strona 2 z 24 

 

II. Aktualny status zawodowy potencjalnego Uczestnika projektu 

Oświadczam, że (zaznaczyć „x”): 

1. Jestem osobą zatrudnioną 
 tak 

 nie 

2. Jestem właścicielem jednoosobowej działalności gospodarczej 
 tak 

 nie 

3. 
 
Ponadto należę do jednej z poniższych grup: 
 

 

o Osoby 50+  
 tak 

 nie 

o Osoby o niskich kwalifikacjach 
 tak               1 pkt 

 nie               0 pkt 

o kobiety, 
 tak               1 pkt 

 nie               0 pkt 

 
o brałam/łem udział w szkoleniu w ciągu ostatniego roku 

(innym niż obowiązkowe) 

 tak               0 pkt 

 nie               2 pkt 

 

DANE PRZEDSIĘBIORSTWA: 

Nazwa firmy 

 

 

Adres  

NIP  

 

 

 

Wielkość przedsiębiorstwa, w którym pracuję to- zaznaczyć właściwe (wypełnić tylko w przypadku 

zaznaczenia pozytywnej odpowiedzi w punkcie 1)  

 

 mikroprzedsiębiorstwo 

 małe przedsiębiorstwo 

 średnie przedsiębiorstwo 

 duże przedsiębiorstwo 

 podmiot ekonomii społecznej 
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Za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch  

ostatnich lat obrotowych: 

1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz 

2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych 
nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu 
sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów 
euro. 

Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich 
lat obrotowych: 

1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz 

2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych 
nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu 
sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów 
euro. 

 Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch 
ostatnich lat obrotowych: 

1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz 

2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych 
nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu 
sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów 
euro. 

Za dużego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat 
obrotowych: 

1) zatrudniał średniorocznie co najmniej 250 pracowników oraz 

2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych 
przekraczający równowartość w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu 
sporządzonego na koniec jednego z tych lat przekroczyły równowartość w złotych 43 milionów 
euro.PES – Podmioty Ekonomii Społecznej. Podmioty, takie jak stowarzyszenia, fundacje prowadzące 
działalność gospodarczą lub odpłatną działalność pożytku publicznego, towarzystwa ubezpieczeń 
wzajemnych, spółdzielnie socjalne, przedsiębiorstwa społeczne, centra integracji społecznej, zakłady 
aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej  
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III. Wykształcenie 

Świadomy/świadoma  odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą 
oświadczam, że posiadam wykształcenie:  
 

Brak  
Brak 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
Niskie kwalifikacje 

Podstawowe  
Podstawowe 

 

  

 
Niepełne gimnazjalne 

 

  

Gimnazjalne  
Gimnazjalne 

 

  

Ponadgimnazjalne  
Zawodowe 

 

  

 
Niepełne średnie 

 

  

 
Średnie 

 

  
Pomaturalne  

Pomaturalne 
 

  

 

Wyższe  
Wyższe zawodowe 
(licencjat) 

 

  

 
Wyższe magisterskie 

 

  

  
 

………...……………….…………………… 
data i czytelny podpis 
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IV Oświadczenia 

 Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (w tym 
danych wrażliwych – dotyczy osób z niepełnosprawnościami) zawartych 
w niniejszym formularzu rekrutacyjnym zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 
r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) przez Beneficjenta do 
celów związanych z przeprowadzeniem rekrutacji, realizacji, monitoringu i ewaluacji 
projektu, a także w zakresie niezbędnym do wywiązania się Beneficjenta z obowiązków 
wobec Instytucji Zarządzającej wynikających z umowy nr RPPM.05.05.00-22-0080/16. 
Moja zgoda obejmuje również przetwarzanie danych w przyszłości pod warunkiem, że 
nie zostanie zmieniony cel przetwarzania. Administratorem moich danych osobowych 
jest Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskie, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, 
reprezentowane przez Zarząd Województwa Pomorskiego. Mam prawo dostępu do treści 
swoich danych osobowych i ich poprawiania. 

………...……………….………………… 
data i czytelny podpis 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym na przetwarzanie 
danych w zbiorze RPO 

………...……………….………………… 
data i czytelny podpis 

 Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa 
Uczestników i akceptuję jego warunki 

………...……………….………………… 
data i czytelny podpis 

  

 Oświadczam, że zgodnie z wymogami zawartymi w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa 

w projekcie i Formularzu rekrutacyjnym jestem uprawniony/-a do uczestnictwa w 

projekcie; 
………...……………….…………………… 

data i czytelny podpis 

 Oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-a, że projekt współfinansowany jest ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; 

 
………...……………….…………………… 

data i czytelny podpis 
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Status Potencjalnego Uczestnika projektu w chwili przystąpienia do projektu (właściwe zaznaczyć) 

Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, 

osoba obcego pochodzenia  

 Tak  Nie  Odmowa 

Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do 
mieszkań  

 Tak  Nie  

Osoba z niepełnosprawnościami 
 Tak  Nie  Odmowa 

 
 

………...……………….…………………… 
data i czytelny podpis 

 

 

V Ocena kwalifikowalności uczestnictwa w Projekcie (wypełnia Beneficjent) 

Kandydat spełnia/nie spełnia2 wstępne kryteria uczestnictwa w Projekcie (wypełnia Beneficjent) 

………………………………………………………………………………………………… 

Ilość zdobytych punktów: 

………………………………………………………………………………………………………… 

Data oraz czytelny podpis osoby weryfikującej formularz rekrutacyjny 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Do formularza należy załączyć: 

Zaświadczenie od Pracodawcy lub kserokopia umowy. 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Niepotrzebne skreślić  
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Załącznik nr 1 

   DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

 Ja niżej podpisany/a …………………………………………………………………………………………………………………….. 

1. Deklaruję swój udział w projekcie „Kurs na rozwój – program zwiększania uczestnictwa w 

kształceniu ustawicznym pracowników MMŚP i PES w województwie pomorskim”  realizowanym w 

terminie od czerwca 2017 r. do marca 2019 r. w ramach umowy o dofinansowanie nr RPPM.05.05.00-

22-0106/16-00. 

2. Oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/a, iż uczestniczę w projekcie współfinansowanym 

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 

V „Zatrudnienie”, Działanie 5.5. „Kształcenie ustawiczne”, Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.  

3. Oświadczam, że przyjąłem/przyjęłam do wiadomości informację o przetwarzaniu moich danych 

osobowych zgodnie z treścią oświadczeń zawartych w formularzu rekrutacyjnym. 

4. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem rekrutacji do projektu „Kurs na rozwój. 

program zwiększania uczestnictwa w kształceniu ustawicznym pracowników MMŚP i PES 

w województwie pomorskim” i, że akceptuję jego treść.  

5. Oświadczam, że spełniam kryteria kwalifikujące mnie do udziału w projekcie określone 

w regulaminie rekrutacji do projektu „Kurs na rozwój. Program zwiększania uczestnictwa 

w kształceniu ustawicznym pracowników MMŚP i PES w województwie pomorskim”  ”, a 

w szczególności:  

a. jestem osobą powyżej 18 roku życia,  
b. zamieszkuje obszar objęty wsparciem,  
c. jestem osobą zatrudnioną MMŚP i PES  
d. należę do jednej z poniższych grup: 

 kobiety,  
 osoby w wieku 50+,  
 osoby o niskich kwalifikacjach  

6. Zobowiązuję się do: 

a. Uczestnictwa w wymaganym wymiarze we wsparciu organizowanym w ramach 
projektu, 

b. Uczestnictwa w wymaganym wymiarze we wsparciu organizowanym w ramach 
projektu,  

c. Uzupełniania dokumentacji szkoleniowej i doradczej, w tym:  podpisywania list 
obecności,  

d. wypełniania ankiet i testów,  
e. Informowania Beneficjenta o zmianach istotnych danych osobowych tj. zmiana 

nazwiska, danych kontaktowych, stanu zatrudnienia itp., 
f. Przestrzegania Regulaminu rekrutacji. 

  

 
……………………………………………………………………………..  
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Data i podpis Uczestnika projektu 

Załącznik nr 2 

OŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU 
 
W związku z przystąpieniem do Projektu pt. ,, „KURS NA ROZWÓJ -program zwiększania 

uczestnictwa w kształceniu ustawicznym pracowników MMŚP i PES w województwie pomorskim” 

Ja, ……………………………………………………............................ niżej podpisana/y oświadczam, że jestem  

                            (imię i nazwisko)  

(właściwe zaznaczyć):  

 pracownikiem zatrudnionym na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 

26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.);  

 osobą wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy 

o świadczenie usług (do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące 

zlecenia albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje 

w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy,      

z którym pozostaje w stosunku pracy);  

  właścicielem pełniącym funkcje kierownicze - nie świadczę w ramach prowadzonej przez 

siebie działalności gospodarczej usług, na które szkolenie w którym biorę udział ma 

bezpośredni wpływ, tj. udział w niniejszym projekcie nie ma bezpośrednio wpływu na 

wzrost konkurencyjności prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej;  

 osobą wykonującą pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej (zlecenia, dzieło itp.),  

 
w firmie:  
………………………………………….…………………………………………………………………………………………  
………………………………………….………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………….………………………………………………………………………………………… 
 
(pełna nazwa i adres zakładu pracy) tj.: (wybrać właściwe):  

  mikroprzedsiębiorstwo  

 małe przedsiębiorstwo 

 średnie przedsiębiorstwo 

 podmiot ekonomii społecznej 

 przedsiębiorstwo społeczne 

 

 
.........................................................................  

Data i Podpis Uczestnika Projektu 
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Załącznik nr 3 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WYMAGAŃ GRUPY DOCELOWEJ PROJEKTU 
 

W związku z przystąpieniem do Projektu pn. ”KURS NA ROZWÓJ-program zwiększania uczestnictwa 

w kształceniu ustawicznym pracowników MMŚP i PES w województwie pomorskim’’,  

Ja, ……………………………………………………............................ niżej podpisana/y oświadczam, że spełniam 

kryteria grupy docelowej projektu tj.:  

 zamieszkuję w województwie pomorskim (w rozumieniu przepisów Kodeksu 

Cywilnego)  

  mam 18 lat lub więcej;  

  jestem pracownikiem sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw / podmiotu 

ekonomii społecznej / przedsiębiorstwa społecznego;  

  jestem z własnej inicjatywy zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub 

podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji;  

 

...................................................................................  

Data i Podpis Uczestnika Projektu 
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Załącznik nr 4  

 

 
DEKLARACJA UCZESTNICTWA W ANALIZIE POTRZEB / UMIEJĘTNOŚCI 

 

Ja niżej podpisany/a ……………………………………………………………………………………………………………  

1.Deklaruję swój udział w analizie potrzeb/umiejętności projekcie „ KURS NA ROZWÓJ – program 

zwiększania uczestnictwa w kształceniu ustawicznym pracowników MMŚP i PES w województwie 

pomorskim” realizowanym w terminie od czerwca 2017 r. do sierpnia 2019 r. w ramach umowy 

o dofinansowanie nr RPPM.05.05.00-22-0106/16-00 

2. Oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/a, iż uczestniczę w projekcie współfinansowanym 

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V 

„Zatrudnienie ”, Działanie 5.5. „ Kształcenie ustawiczne Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”.  

3. Oświadczam, że przyjąłem/przyjęłam do wiadomości informację o przetwarzaniu moich danych 

osobowych zgodnie z treścią oświadczeń zawartych w formularzu rekrutacyjnym.  

4. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie: „ KURS 

NA ROZWÓJ – program zwiększania uczestnictwa w kształceniu ustawicznym pracowników MMŚP i 

PES w województwie pomorskim”  

5. Oświadczam, że spełniam kryteria kwalifikujące mnie do udziału w projekcie określone                    

w regulaminie rekrutacji do projektu „„ KURS NA ROZWÓJ – program zwiększania uczestnictwa w 

kształceniu ustawicznym pracowników MMŚP i PES w województwie pomorskim”   

6. Zobowiązuję się do:  

a. Uczestnictwa w wymaganym wymiarze we wsparciu organizowanym w ramach projektu,  

b. Uzupełniania dokumentacji szkoleniowej i doradczej, w tym: podpisywania list obecności,  

c. wypełniania ankiet i testów,  

d. Informowania Beneficjenta o zmianach istotnych danych osobowych tj. zmiana nazwiska, 

danych kontaktowych, stanu zatrudnienia itp.,  

e. Przestrzegania Regulaminu rekrutacji.  

 

……………………………………………………………………………..  

Data i podpis Uczestnika projektu 
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Załącznik nr 5 

Oświadczenie uczestnika Projektu w odniesieniu do zbioru: „Zarządzanie Regionalnym Programem 

Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020” 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU  

W związku z przystąpieniem do Projektu pt. projekcie „ KURS NA ROZWÓJ – program zwiększania 
uczestnictwa w kształceniu ustawicznym pracowników MMŚP i PES w województwie pomorskim’’ 
oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż w odniesieniu do zbioru: „Zarządzanie Regionalnym 
Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”: 

1. Administratorem moich danych osobowych będzie Zarząd Województwa Pomorskiego pełniący 
funkcję Instytucji Zarządzającej (IZ) dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020), mający siedzibę przy  ul. Okopowej 21/27 
w Gdańsku (80-810). 

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to e-mail: iod@pomorskie.eu lub tel. 58 32 68 518. 

3. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r. – moje dane 
osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) i będą przetwarzane na podstawie:  
a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 
oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 
(Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r.); 

b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych 
dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia 
rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r.); 

c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 
1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r.); 

d) Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. 
zm.); 

e) Umowy Partnerstwa - dokumentu, zatwierdzonego przez Komisję Europejską w dniu 23 maja 
2014 r., wyznaczającego kierunki interwencji funduszy europejskich w Polsce w latach 2014-
2020 w ramach trzech polityk unijnych: Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej 
Polityki Rybołówstwa; 

f) Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Pomorskiego  – umowy zawartej pomiędzy 
Rządem Polskim a Samorządem Województwa Pomorskiego w dniu 19 grudnia 2014 r., 
będącej wynikiem dwustronnych negocjacji. Stanowi zobowiązanie strony rządowej                  
i samorządowej do realizacji celów i przedsięwzięć priorytetowych, które mają istotne 
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znaczenie zarówno dla rozwoju kraju, jaki i województwa, w perspektywie 2020 r., oraz 
określa sposób ich finansowania, koordynacji i realizacji. 

4. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Projektu „ KURS NA ROZWÓJ 
– program zwiększania uczestnictwa w kształceniu ustawicznym pracowników MMŚP i PES w 
województwie pomorskim’’, w szczególności potwierdzania kwalifikowalności wydatków, 
udzielania wsparcia uczestnikom Projektu, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, 
sprawozdawczości oraz działań informacyjno–promocyjnych w ramach RPO WP 2014-2020, 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz zapewnienia realizacji 
obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania do publicznej wiadomości informacji         
o podmiotach uzyskujących wsparcie z RPO WP 2014-2020, współfinansowanego z EFS. Następnie 
moje dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów. 

5. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez Instytucję Zarządzającą - Zarząd Województwa 
Pomorskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej (IZ) dla Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 ( RPO WP 2014-2020) oraz zostały 
powierzone do przetwarzania beneficjentowi realizującemu Projekt  - Kompass Invest                  
Sp. z o.o.)dawniej Kompass Consulting Buczkowski Maciej), ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznań, 
Biuro Projektu – Wejherowo, ul. Sobieskiego 227/22 oraz podmiotom, które świadczą usługi na 
jego rzecz, w związku z realizacją Projektu. 

6. Odbiorcą moich danych osobowych będą: 
a. instytucje pośredniczące; 
b. podmioty świadczące usługi na rzecz Zarządu Województwa Pomorskiego w związku 
realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, 
w szczególności podmioty realizujące badania ewaluacyjne. 
c. podmioty świadczące usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych (np. dostawcom 
usług informatycznych). 
Takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z Instytucją Zarządzającą i tylko 
zgodnie z jej poleceniami. 

7. Moje dane będą przechowywane na czas realizacji Projektu, zgodnie z zachowaniem zasad 
trwałości, aż do czasu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów projektowych. 

8. W terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w Projekcie przekażę beneficjentowi dane 
dotyczące mojego statusu na rynku pracy oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub 
szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji3. 

9. W ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dotyczące mojego 
statusu na rynku pracy4. 

10. Mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania. 

11. Mam prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, 
iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO. 

12. Podanie moich danych osobowych jest niezbędne do realizacji ustawowych obowiązków IZ RPO 
WP związanych z procesem aplikowania o środki unijne i budżetu państwa oraz realizacji 
projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 
2014-2020. Jestem zobowiązany/a do ich podania, a konsekwencją niepodania danych 
osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa w powyższym procesie. 

13. Moje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (nie ma profilowania). 
 

…………………………………………             ………………………………………………………….. 

                                                           
3
 Wykreślić, jeśli nie dotyczy. 

4
 j.w. 
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     (miejscowość i data)                (czytelny podpis uczestnika projektu) 

 

Załącznik nr 6 

Oświadczenie uczestnika Projektu w odniesieniu do zbioru: „Centralny system teleinformatyczny 

wspierający realizację programów operacyjnych” 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU  

W związku z przystąpieniem do Projektu „ KURS NA ROZWÓJ – program zwiększania uczestnictwa w 
kształceniu ustawicznym pracowników MMŚP i PES w województwie pomorskim’’ oświadczam, że 
przyjmuję do wiadomości, iż w odniesieniu do zbioru „Centralny system teleinformatyczny 
wspierający realizację programów operacyjnych”: 

1. Administratorem moich danych osobowych jest minister właściwy ds. rozwoju regionalnego 
pełniący funkcję Instytucji Powierzającej, mający siedzibę przy ul. Wspólna 2/4 w Warszawie (00-
926). 

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to e-mail: iod@miir.gov.pl. 

3. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r. – moje dane 
osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) i będą przetwarzane na podstawie:  

a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 
oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 
(Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r.); 

b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 
1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r.); 

c) Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. 
ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do Rozporządzenia Parlamentu 
europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do 
przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany 
informacji między beneficjentem, beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, 
certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi; 

d) Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.); 

e) Porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach 
Centralnego systemu teleinformatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych 
w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na 
lata 2014 – 2020 Nr RPPM/12/2015. 

mailto:iod@miir.gov.pl
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4. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji „ KURS NA ROZWÓJ – 
program zwiększania uczestnictwa w kształceniu ustawicznym pracowników MMŚP i PES w 
województwie pomorskim’’, w szczególności zarządzania, kontroli, audytu, ewaluacji, 
sprawozdawczości i raportowania w ramach RPO WP 2014-2020, współfinansowanego z 
Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz zapewnienia realizacji obowiązku 
informacyjnego dotyczącego przekazywania do publicznej wiadomości informacji o podmiotach 
uzyskujących wsparcie z funduszy polityki spójności w ramach RPO WP 2014-2020, 
współfinansowanego z EFS. Następnie moje dane będą przetwarzane w celu wypełnienia 
obowiązku archiwizacji dokumentów. 

5. Moje dane osobowe będą powierzone do przetwarzania Instytucji Zarządzającej - Zarząd 
Województwa Pomorskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej (IZ) dla Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 ( RPO WP 2014-2020), 
mający siedzibę przy ul. Okopowej 21/27 80-810 Gdańsk, beneficjentowi realizującemu Projekt  - 
Kompass Invest Sp. z o.o. (dawniej kompass Consulting Buczkowski Maciej), ul. Grunwaldzka 21, 
60-783 Poznań, Biuro Projektu – Wejherowo, ul. Sobieskiego 227/22 oraz podmiotom, które 
świadczą usługi na jego rzecz, w związku z realizacją Projektu.  

6. Odbiorcą moich danych osobowych będą: 

a) instytucje pośredniczące; 

b) podmioty świadczące usługi na rzecz Zarządu Województwa Pomorskiego w związku 
realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-
2020, w szczególności podmioty realizujące badania ewaluacyjne. 

c) podmioty świadczące usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych (np. dostawcom 
usług informatycznych). 

Takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z Instytucją Zarządzającą i tylko zgodnie 
z jej poleceniami. 

7. Moje dane będą przechowywane na czas realizacji Projektu, zgodnie z zachowaniem zasady 
trwałości, aż do czasu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów projektowych. 

8. Mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania. 

9. Mam prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, iż 
przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO. 

10. Podanie moich danych osobowych jest niezbędne do realizacji ustawowych obowiązków IZ RPO 
WP związanych z procesem aplikowania o środki unijne i budżetu państwa oraz realizacji 
projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 
2014-2020. Jestem zobowiązany/a do ich podania, a konsekwencją niepodania danych 
osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa w powyższym procesie. 

11. Moje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (nie ma profilowania). 
 

 

………………………………………                  ……………………………………………………….         



 

 

 
Strona 15 z 24 

     (miejscowość i data)                (czytelny podpis uczestnika projektu) 

 

 

 Załącznik nr 7 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  

„KURS NA ROZWÓJ – program zwiększania uczestnictwa w kształceniu ustawicznym pracowników 

MMŚP i PES w województwie pomorskim”  

Realizowanym w ramach Działania 5.5 Kształcenie ustawiczne  

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

Nr projektu: RPPM.05.05.00-22-0106/16 

Beneficjent: Kompass Invest Sp. z o.. ( Dawniej Kompass Consulting Buczkowski Maciej) 

Wykaz skrótów: 

EFS – Europejski Fundusz Społeczny; 

IZ  – Instytucja Zarządzająca Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 – 2020;  

MŚP – mikro, małe i średnie przedsiębiorstwo;  

PES – Podmiot Ekonomii Społecznej. 

 

§1 Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie, zwany dalej Regulaminem, określa 

podmiotowe kryteria dostępu, zasady przeprowadzania procesu rekrutacji Uczestników 

Projektu oraz sposób postępowania przy udzielaniu i rozliczaniu wsparcia w ramach Projektu.  

2. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie jest dostępny w Biurze Projektu – 

Wejherowo, ul. Sobieskiego 227/22,  oraz na stronie internetowej Projektu: 

http://kursnarozwoj.kompass-consulting.pl.  

3. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.  

4. Projekt jest realizowany w okresie od 01.06.2017  roku do 31.08.2019 roku na terenie 

województwa pomorskiego. 

 

§ 2 Definicje użyte w Regulaminie 

http://kursnarozwoj.kompass-consulting.pl/


 

 

 
Strona 16 z 24 

1. Beneficjent  – podmiot odpowiedzialny za prawidłową realizację projektu – Kompass Invest 

Sp. z o.o. ( dawniej Kompass Consulting Buczkowski Maciej).  

2. Biuro projektu – regionalne biuro Kompass Invest Sp. z o.o. (dawniej Kompass Consulting 

Buczkowski Maciej) zlokalizowane w Wejherowie przy ul. Sobieskiego 227/22, czynne od 

poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 lub 18.00.  

3. Dane osobowe – dane w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.), dotyczące Uczestników                    

i personelu Projektu, które muszą być przetwarzane przez Instytucję Zarządzającą oraz 

Beneficjenta.  

4. Analiza potrzeb/umiejętności  - pomoc w zinterpretowaniu wyników analizy rozwoju 

Uczestnika Projektu, poziomu umiejętności językowych/komputerowych lub kwalifikacji 

zawodowych niezbędnych na rynku pracy. 

5. Formularz zgłoszeniowy – w celu skorzystania z dofinansowania do usługi Uczestnik Projektu 

jest zobligowany do wypełnienia dokumentu w formie papierowej i złożenia podpisanego 

Formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami (zaświadczenie o zatrudnieniu lub kopia 

umowy. Na podstawie formularza zgłoszeniowego Beneficjent będzie mógł stwierdzić, czy 

Kandydat/Kandydatka kwalifikuje się do uzyskania dofinansowania.  

6. Kwalifikacja - określony zestaw efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz 

kompetencji społecznych nabytych w edukacji formalnej, edukacji poza formalnej lub 

poprzez uczenie się nieformalne, zgodnych z ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami, 

których osiągnięcie zostało sprawdzone w walidacji oraz formalnie potwierdzone przez 

instytucję uprawnioną do certyfikowania.  

7. MMŚP – mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa. 

Za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który  w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat 
obrotowych: 

1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz 

2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych 
nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu 
sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów 
euro 

Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich 
lat obrotowych: 

1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz 

2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych 
nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu 
sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów 
euro. 
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Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich 
lat obrotowych: 

1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz 

2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych 

nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu 

sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów 

euro 

8. PES – Podmioty Ekonomii Społecznej. Podmioty, takie jak stowarzyszenia, fundacje 

prowadzące działalność gospodarczą lub odpłatną działalność pożytku publicznego, 

towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, spółdzielnie socjalne, przedsiębiorstwa społeczne, 

centra integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej. 

9. Pracownik – przez pracownika należy rozumieć osobę fizyczną wykonującą pracę, w tym- 

osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub 

spółdzielczej umowy o pracę,  - osobę zatrudnioną na podstawie  przepisów prawa cywilnego 

(umowy o dzieło, umowy zlecenia   lub innego rodzaju umowy cywilnoprawnej),- osobę 

fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. 

10. Pracownik o niskich kwalifikacjach - osoba posiadająca wykształcenie na poziomie do ISCED 

3 włącznie, zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Standardów Edukacyjnych ISCED 2011 

(UNESCO). Definicja poziomów wykształcenia (ISCED) została zawarta w Wytycznych Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju 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 określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie. Osoby 

przystępujące do projektu należy wykazać raz, uwzględniając najwyższy ukończony poziom 

ISCED.  

11. Pracownik w wieku 50 lat lub więcej – osoba w wieku 50 lat i więcej, wiek określa się na 

podstawie daty urodzenia i ustalany jest w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie.  

12. Osoby z niepełnosprawnościami –oznaczają osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy     

z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby                      

z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie 

zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375), tj. osoba z odpowiednim 

orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia. 

13. Grupa docelowa  360 osób – 200 kobiet oraz 160 mężczyzn w wieku aktywności zawodowej 

(25lat i więcej), zamieszkujących (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) lub pracujących lub 

uczących się w województwie pomorskim, będących pracownikami MMŚP lub PES, w tym 

216 osób (120 kobiet, 96 mężczyzn) w wieku 50+ i o niskich kwalifikacjach (łącznie), które          
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z własnej inicjatywy są zainteresowane nabycie, uzupełnieniem lub podwyższeniem 

umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych. 

14. Uczestnik projektu – osoba fizyczna, która została zakwalifikowana do udziału w projekcie. 

15. Dzień rozpoczęcia udziału w projekcie - za dzień rozpoczęcia udziału w projekcie należy 

uznać dzień podpisania deklaracji uczestnictwa przez uczestnika projektu w pierwszym dniu 

udzielenia pierwszej formy wsparcia.  

16. Przetwarzanie danych osobowych - jakiekolwiek operacje wykonywane na danych 

osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, 

udostępnianie i usuwanie. 

17. Regulamin – niniejszy Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w ramach Projektu pt. „KURS NA 

ROZWÓJ – program zwiększania uczestnictwa w kształceniu ustawicznym pracowników 

MMŚP i PES w województwie pomorskim’. 

18. SL2014 – centralny system teleinformatyczny, o którym mowa w rozdziale 16 ustawy z dnia 

11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych 

w perspektywie finansowej 2014-2020, wykorzystywany w procesie rozliczania Projektu oraz 

komunikowania z Instytucją Zarządzającą. 

19. Umowa szkoleniowa (Umowa) – umowa zawierana pomiędzy Beneficjentem a Uczestnikiem 

Projektu, określająca warunki dofinansowania i realizacji usługi. 

20. Osoba zależna - osoba wymagającą ze względu na stan zdrowia lub wiek stałej opieki, 

połączoną więzami rodzinnymi lub powinowactwem z Uczestnikiem projektu lub pozostającą 

z nim we wspólnym gospodarstwie domowym. 

 

§3 Przedmiot umowy i Uczestnicy Projektu 

1. Przedmiotem Umowy wsparcia są:  

1) analiza potrzeb/umiejętności,   

2) szkolenie zgodne z analizą potrzeb/umiejętności. 

2. Projekt skierowany jest do:  

1) pracowników firm sektora MMSP, 

2) pracowników PES, 

3) właścicieli jednoosobowych działalności gospodarczych. 

 

§ 4 Proces rekrutacji i grupa docelowa 
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1. Projekt skierowany jest do 360 osób – 200 kobiet oraz 160 mężczyzn w wieku aktywności 

zawodowej (25lat i więcej), zamieszkujących (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) lub 

pracujących lub uczących się w województwie pomorskim, będących pracownikami MMŚP 

lub PES, w tym 216 osób (120 kobiet, 96 mężczyzn) w wieku 50+ i o niskich kwalifikacjach 

(łącznie), które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabycie, uzupełnieniem lub 

podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych. 

2. Rekrutacja do Projektu będzie prowadzona w trybie ciągłym co najmniej do czasu osiągnięcia 

zaplanowanej w projekcie liczby Uczestników, tj. do czasu osiągnięcia zaplanowanej w 

projekcie liczby Diagnoz lub wyczerpania kwoty dofinansowania w Projekcie przewidzianej na 

Diagnozę. 

3. W celu zgłoszenia udziału w projekcie należy złożyć formularz zgłoszeniowy wraz 

z załącznikami – zaświadczenie od pracodawcy lub kopia umowy – w przypadku pracowników 

4. Stosuje się zasadę, że jeden Formularz zgłoszeniowy dotyczy jednej analizy potrzeb i jednego 

szkolenia. 

5. Jedna osoba może złożyć jeden formularz zgłoszeniowy. 

6. Przed wypełnieniem Formularza zgłoszeniowego, potencjalny Uczestnik projektu 

zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem 

7. Za datę złożenia Formularza zgłoszeniowego przyjmuje się datę zarejestrowania wpływu 

wersji papierowej do Biura Projektu. 

8. O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie, Kandydaci będą informowani drogą telefoniczną 

lub elektroniczną na adres e-mail podany w Formularzu zgłoszeniowym. 

9. Informację wysłaną mailem uznaje się za dostarczoną. 

10. W Formularzu zgłoszeniowym należy podać aktualne dane osobowe oraz teleadresowe. 

11. W Formularzu zgłoszeniowym Uczestnik Projektu oświadcza, że informacje w nim podane 

oraz w przedłożonej wraz z Formularzem dokumentacji są zgodne z prawdą i stanem 

faktycznym.  

12. Podanie w Formularzu zgłoszeniowym nieprawdziwych danych wymaganych niniejszym 

Regulaminem może skutkować koniecznością zwrotu całości lub części przyznanego 

dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych. 

13. Beneficjent zastrzega sobie prawo do zakończenia rekrutacji do projektu w momencie 

wydatkowania wszystkich środków zaplanowanych w budżecie projektu. 

14.  Informacje o etapach realizacji Projektu będą sukcesywnie umieszczane na stronie 

internetowej Beneficjenta http://kursnarozwoj.kompass-consulting.pl. 
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15.  Wypełnienie i złożenie Formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z uczestnictwem w 

Projekcie. W szczególnych sytuacjach Beneficjent ma prawo odmówić udzielenia 

dofinansowania. 

16.  Złożony Formularz zgłoszeniowy zostanie zweryfikowany pod względem kwalifikowalności 

udziału w projekcie poprzez spełnienie warunków określonych w § 4 ust. 1. 

17. Formularz zgłoszeniowy złożony do Beneficjenta nie podlega zwrotowi.  

18. Formularz zgłoszeniowy musi być sporządzony w języku polskim.  

19. Rekrutacja przebiegać będzie zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, a także 

równości szans kobiet i mężczyzn. Priorytetowo będą traktowane osoby 50+ o niskich 

kwalifikacjach oraz kobiety. 

 

§5 Umowa szkoleniowa 

1. Po pozytywnej weryfikacji formularza zgłoszeniowego Beneficjent podpisuje z Uczestnikiem 

projektu umowę szkoleniową o dofinansowanie usług w ramach projektu „Kurs na rozwój”. 

2. Umowa określa m.in. rodzaj wsparcia, którą Uczestnik otrzymuje, czas, w którym należy 

zrealizować kurs/szkolenie, kwotę wkładu własnego Uczestnika, jaką należy wpłacić.  

3. Po podpisaniu umowy Uczestnik Projektu ma 10 dni roboczych na dokonanie wpłaty wkładu 

własnego do Kompass Invest Sp. z o.o. (dawniej Kompass Consulting Buczkowski Maciej) na 

wskazany w umowie numer rachunku bankowego . Za datę dokonania wpłaty przyjmuje się 

datę uznania rachunku. 

4. Obligatoryjnym załącznikiem do umowy jest dowód zapłaty wkładu własnego. 

5. Niedokonanie wpłaty wkładu własnego w terminie określonym w ust. 3  skutkuje  

wygaśnięciem umowy.  

6. Realizacja usługi szkoleniowej rozpoczyna się nie wcześniej niż w dniu podpisania Umowy 

szkoleniowej i dokonania wpłaty wkładu własnego Uczestnika. 

7. Beneficjent zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień zawartej Umowy szkoleniowej w 

zakresie zmiany terminu i miejsca realizacji usługi szkoleniowej bez konieczności uzyskania 

zgody Uczestnika Projektu. 

 

§ 6 Etapy udziału w projekcie 

1. Etap I –analiza potrzeb: 
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1) W przypadku kursów językowych i szkoleń komputerowych - dokonywana jest analiza 

umiejętności językowych lub obsługi komputera celem przyporządkowania do właściwej 

grupy pod względem znajomości języka/obsługi komputera, 

2)  W przypadku szkoleń nieoznaczonych - dokonywana jest analiza potrzeb edukacyjnych w 

zakresie kwalifikacji zawodowych. 

1.1 Uczestnicy są informowani o terminach przeprowadzenia analizy potrzeb telefonicznie lub 

za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany w formularzu zgłoszeniowym. 

1.2 Uczestnik projektu zobowiązany jest do odczytywania korespondencji przesłanej od 

Beneficjenta drogą elektroniczną. 

1.3 Uczestnik potwierdza udział w analizie potrzeb własnoręcznym podpisem  na 

dokumentach projektowych kierowanych do uczestnika projektu. 

2. Etap II – szkolenia, egzaminy i certyfikaty. 

2.1 Na podstawie analizy potrzeb Uczestnik zostaje skierowany na szkolenia podwyższające jego 

kwalifikacje. 

2.2 W ramach tego etapu realizowane jest następujące wsparcie szkoleniowe: 

1) szkolenie z języka angielskiego wraz z egzaminem i certyfikatem TELC – 60godzin 

lekcyjnych tj. po 45 minut Wymagana frekwencja – 80% obecności. Dzienny 

wymiar godzinowy nie przekroczy 4godzin. 

2) szkolenie z języka niemieckiego wraz z egzaminem i certyfikatem TELC – 60 godzin 

lekcyjnych tj. po 45 minut. Wymagana frekwencja – 80% obecności. Dzienny 

wymiar godzinowy nie przekroczy 4godzin. 

3) szkolenie z obsługi programów biurowych wraz z obsługą komputera, egzaminami i 

certyfikatem ECDL  - minimum 3, maksymalnie 5 obszarów. 1 obszar to 24 godziny. 

Wymagana frekwencja – 80% obecności. 

4) szkolenie z zakresu kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy zakończone 

certyfikatem – kursy „nieoznaczone” – czas trwania, program i harmonogram wsparcia 

zostaną ustalone po wyłonieniu zapotrzebowania zgodnego z analizą potrzeb 

edukacyjnych.  

         2.3. W przypadku przekroczenia przez Uczestnika projektu dozwolonego limitu nieobecności i 
braku usprawiedliwienia nieobecności, Uczestnik jest zobowiązany do zwrotu 100% środków 
poniesionych przez Beneficjenta w ramach udzielonego wsparcia. 
 
 
         2.4. Każdy przypadek przekroczenia przez Uczestnika projektu dozwolonego limitu nieobecności 
będzie indywidualnie rozpatrywany przez Kierownika Projektu i Kierownika Działu Szkoleń. 
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2.5. Beneficjent przedstawia Uczestnikowi terminy i miejsca szkoleń szkolenia. 

2.6. Dodatkowo Beneficjent zapewnia: 

1)  w przypadku szkoleń językowych – podręczniki, zwrot kosztów opieki nad dzieckiem 

do lat 7/osobą zależną, 

2) w przypadku szkoleń komputerowych – materiały szkoleniowe – notes, długopis, 

teczka, pamięć USB do 8 GB, podręczniki, zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 

7/osobą zależną, 

3) w przypadku szkoleń nieoznaczonych - zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 

7/osobą zależną 

3. Zwrot kosztów za opiekę nad dzieckiem do lat 7/osobą zależną może być przyznany dla 

nie więcej niż 10% Uczestników projektu według kolejności złożenia Poprawnie 

wypełnionego wniosku wraz wymaganymi załącznikami. 

4. Zwrot kosztów za opiekę: 

1) nad dzieckiem do lat 7 – przysługuje osobie posiadającej dziecko, które nie ukończyło 

7 roku życia i zamieszkuje gospodarstwo domowe wspólnie z Rodzicem/Opiekunem 

prawnym biorącym udział w projekcie: 

a) kwota zwrotu wynosi nie więcej niż 38zł brutto za godzinę opieki 

b) zwrot kosztów za opiekę następuje po zakończeniu udziału w projekcie,  

c) Uczestnik Projektu wraz z wnioskiem o zwrot kosztów za opiekę przedkłada: 

podpisaną umowę z opiekunem/opiekunką, kopię  rachunku lub faktury, kopię aktu 

urodzenia dziecka poświadczoną za zgodność z oryginałem,  

2) nad osobą zależną – kwota zwrotu wynosi nie więcej niż 38zł brutto za godzinę, 

a) zwrot kosztów za opiekę następuje po zakończeniu udziału w projekcie, 

b) Uczestnik Projektu wraz z wnioskiem o zwrot kosztów za opiekę przedkłada: 

podpisaną umowę z opiekunem/opiekunką, kserokopię rachunku lub faktury , kopię 

dowodu osobistego osoby zależnej, kopię dokumentu potwierdzającego 

pokrewieństwo (więzy rodzinne lub powinowactwo), kopię dokumentu określającego 

stan zdrowia osoby zależnej, oświadczenie Uczestnika projektu o pozostawaniu we 

wspólnym gospodarstwie domowym z osobą zależną, 

c) w przypadku większej ilości osób zależnych pozostających pod opieką Uczestnika 

Projektu, kwota zwrotu podlega proporcjonalnemu zwiększeniu. 

 

§ 7 Koszty uczestnictwa 
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1. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie każdy Uczestnik jest zobowiązany do wniesienia 

wkładu własnego w wysokości 15%  ceny danego kursu na osobę. 

2. Orientacyjne opłaty: 

a. W przypadku szkolenia z języka angielskiego  - 150zł brutto (wraz z kosztem egzaminu        

i certyfikatu)* 

b. W przypadku szkolenia z języka niemieckiego – 150 zł brutto (wraz z kosztem egzaminu          

i certyfikatu)* 

c. W przypadku szkoleń komputerowych – 550zł brutto (wraz z kosztem egzaminu                          

i certyfikatu)* 

d. W przypadku szkoleń/kursów o tematyce nieoznaczonej – 680zł brutto wraz z kosztem 

egzaminu i certyfikatu)* 

*KWOTY SĄ UZALEŻNIONE OD WYNIKÓW POSTĘPOWAŃ W DRODZE ZAPYTAŃ OFERTOWYCH I MOGĄ 

SIĘ RÓŻNIĆ W POSZCZEGÓLNYCH REJONACH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. 

3. Uczestnik Projektu dokonuje opłaty na konto Beneficjenta nr  

71 1090 2659 0000 0001 3466 7592 w Banku Santander Bank Polska S.A. 

4. Warunkiem przystąpienia do danego szkolenia jest przedstawienie dowodu uiszczenia opłaty 

(potwierdzenie przelewu). 

5. Potwierdzenie uiszczenia opłaty stanowi obligatoryjny załącznik do umowy szkoleniowej. 

6. Potwierdzenie Uczestnik może dostarczyć do Biura Projektu osobiście, listem lub pocztą 

elektroniczną. 

§ 8 Prawa i obowiązki Uczestnika 

Uczestnik projektu jest zobowiązany:  

1) zapoznać się ̨ z aktualnym Regulaminem, przestrzegać jego postanowień oraz postanowień  

Umowy szkoleniowej;  

2) wnieść wkład własny na zakup usługi szkoleniowej, o którym mowa w § 7,  

3) aktywnie uczestniczyć we wszelkich formach wsparcia, przede wszystkim: analizie potrzeb, 

szkoleniach na zasadach określonych w umowie szkoleniowej zawieranej z Uczestnikiem 

przed realizacją szkolenia. 

§9 Informacje końcowe 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.01.2019r. 

2.  Regulamin może ulegać zmianom w trakcie trwania projektu.  



 

 

 
Strona 24 z 24 

3.  W przypadku zmiany Regulaminu Beneficjent zamieszcza o tym informację na stronie 

internetowej Projektu: http://kursnarozwoj.kompass-consulting.pl. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie zapisy 

zawartych umów pomiędzy uczestnikami a Beneficjentem, dokumenty programowe 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, a 

także przepisy prawa Unii Europejskiej oraz prawa krajowego. 

5.  Każdy Uczestnik Projektu ma obowiązek przystąpienia i zdania egzaminu wraz z certyfikatem 

do 4 tygodni po zakończeniu udziału w teoretycznej części szkolenia/kursu. 

 

6. Każdy Uczestnik Projektu, który otrzyma negatywną ocenę z egzaminu, na własny koszt 

odbywa egzamin poprawkowy i w przypadku pozytywnego wyniku dostarcza niezwłocznie 

Beneficjentowi dokumenty potwierdzające zdanie egzaminu wraz z certyfikatem." 

. 

Zapoznałam/zapoznałem się i akceptuję 

……………………………………………………………. 

Data i podpis Uczestnika Projektu 

 

 

 

 

 

 

 

http://kursnarozwoj.kompass-consulting.pl/

