
 
 
 
 

 
 
 
 

 
REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCI 

 
§ 1 

Informacje o projekcie 
Projekt „Postaw na aktywność” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020), 10 Osi priorytetowej 
Regionalny Rynek Pracy, Działania 10.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia. 
Termin realizacji projektu: 01.03.2017 – 31.08.2018 
Biuro Projektu: Ośrodek Szkolenia Zawodowego Jan Gróndwald, ul. Armii Krajowej 42, 19-300 Ełk 
(parter) czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00. 
Realizator Projektu: T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o., ul.  Malmeda 1, 15-440 Białystok 

§ 2 
Postanowienia ogólne 

Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i udziału w projekcie pn. „Postaw na aktywność” 
RPWM.10.02.00-28-0070/16, zwanym dalej Projektem, realizowanym przez firmę T-Matic Grupa 
Computer Plus Sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-
Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020), 10 Osi priorytetowej Regionalny Rynek Pracy, 
Działania 10.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia. 
1. Organizatorem projektu i Wnioskodawcą jest T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o.  
2. Projekt jest skierowany do 60 osób (33K/27M) powyżej 29 r.ż. zamieszkałych subregion ełcki, w 

tym 80% to osoby bezrobotne (48os-26K/22M), a 20% bierne zawodowo (12os.-7K/5M), należące 
co najmniej do jednej z poniższych grup: 
- osoby powyżej 50 r.ż.– 6K/9M 
- kobiety - 33 
- osoby z niepełnosprawnością – 4K/2M 
- osoby długotrwale bezrobotne – 3K/2M 
- osoby o niskich kwalifikacjach – 10K/20M 

3. Objaśnienie pojęć:  
Projekt - projekt realizowany w ramach umowy podpisanej pomiędzy Wojewódzkim Urzędem 
Pracy w Olsztynie a  T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o. o dofinansowanie projektu w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 
Organizator – T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o. 
Biuro Projektu – miejsce, w którym można składać dokumenty rekrutacyjne, przechowywana jest 
dokumentacja projektu oraz umożliwiony jest kontakt z personelem projektu. 
Uczestnik Projektu (UP) - należy przez to rozumieć osoby bezpośrednio korzystające z 
udzielanego wsparcia, czyli uczestnicy szkoleń. 
Osoba bierna zawodowo - osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej, (tzn. nie 
pracuje i nie jest bezrobotna).  
Osoba bezrobotna – osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie 
poszukująca zatrudnienia. 
Osoby o niskich kwalifikacjach - osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3  - 
wykształcenie ponadgimnazjalne (włącznie). Osoba przystępująca do projektu wykazuje najwyższy 
ukończony poziom wykształcenia (ISCED). 
Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – 
uczestnik zakwalifikowany do udziału w projekcie zobowiązany jest do jego dostarczenia wraz z 
Formularzem zgłoszeniowym. 

§3 



 
 
 
 

 
 
 
 

Cel projektu 
1. Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji i aktywności zawodowej, zdolności do 

zatrudnienia wśród 60 uczestników projektu–33 K/27M powyżej 29 r.ż., pozostających bez 
zatrudnienia zamieszkałych subregion ełcki poprzez wzmocnienie kompetencji edukacyjnych, 
zawodowych zgodnych z potrzebami uczestników projektu. 

2. Projekt „Postaw na aktywność” przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego dzięki 
zaplanowanym działaniom, które zmierzają bezpośrednio do nabycia nowych umiejętności, 
kompetencji oraz ich doskonalenia, a także zdobycia doświadczenia zawodowego przez osoby na 
różnym etapie kształcenia lub podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Nadrzędnym celem 
projektu jest aktywizacja zawodowa i zmiana postawy życiowej uczestnika projektu.  

§ 4 
Kryteria uczestnictwa w projekcie 

1. Uczestnikiem Projektu może być jedynie osoba spełniająca wymagane warunki: 
a) zamieszkiwać na terenie subregionu ełckiego w skład którego wchodzą: powiat ełcki, giżycki, 

olecki, piski, gołdapski, węgorzewski 
b) być osobą powyżej 29 roku życia (od dnia 30 urodzin) 
c) posiadać status osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo, 
d) z własnej inicjatywy być zainteresowanym udziałem w projekcie  
oraz należeć do przynajmniej jednej z poniżysz grup: 

- osoby powyżej 50 r.ż. 
- kobiety 
- osoby z niepełnosprawnością 
- osoby długotrwale bezrobotne 
- osoby o niskich kwalifikacjach 

2. O zakwalifikowaniu do projektu decydować będą w szczególności:  
a) złożenie przez kandydata kompletnych, poprawnie wypełnionych i własnoręcznie 

podpisanych dokumentów rekrutacyjnych;  
b) łączne spełnienie przez kandydata kryteriów, o których mowa w ust. 1 pkt. a-e;  
c) przyznane punkty premiujące:  

 niskie kwalifikacje – 2 pkt. 
 brak doświadczenia zawodowego – 1 pkt. 
 zamieszkujące tereny wiejskie – 1 pkt.  
 osoby w wieku 50+ – 2 pkt. 
 kobiety – 2 pkt. 
 osoby niepełnosprawne – 1 pkt.  

W przypadku równej liczby punktów decyduje kolejność zgłoszeń.  
3. Każdy Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.  

§ 5 
Zasady rekrutacji 

1. Rekrutacja do udziału w projekcie „Postaw na aktywność” jest prowadzona przez 
Projektodawcę, na podstawie niniejszego Regulaminu oraz zgodnie z zasadą równości szans, w 
tym równości szans kobiet i mężczyzn. 

2. Rekrutacja rozpocznie się z dniem 01.03.2017 z zachowaniem polityki równych szans i 
zrównoważonego rozwoju. 

3. Rekrutacja prowadzona jest poprzez informacje na portalach internetowych, plakaty, ulotki, 
mailing do instytucji takich Powiatowe Urzędy Pracy, Miejskie Ośrodki Pomocy Rodzinie oraz 
Miejski Ośrodki Pomocy Społecznej, Stowarzyszenia działające na rzecz osób niepełnosprawnych 
z terenów objętych projektem, jak również zamieszczeniem informacji na stronie internetowej 
Projektodawcy www.computerplus.com.pl w zakładce dedykowanej projektowi.  

http://www.computerplus.com.pl/


 
 
 
 

 
 
 
 

4. Nabór do Projektu odbywa się na podstawie Dokumentów Rekrutacyjnych, tj.: 
a) formularza zgłoszeniowego 
b) oświadczenie o kwalifikowalności 
c) zaświadczenie potwierdzające status os. bezrobotnej w przypadku osób zarejestrowanych 

w PUP 
d) oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych 
e) oświadczenie o posiadaniu statusu osoby biernej zawodowo – jeżeli dotyczy 
f) orzeczenia o stopniu niepełnosprawności 

Dostarczenie ww. dokumentów jest warunkiem uczestnictwa Uczestnika w Projekcie.  
5. Zgłoszenia do udziału w Projekcie „Postaw na aktywność” można dokonać poprzez dostarczenie 

Dokumentacji Rekrutacyjnej do Ośrodek Szkolenia Zawodowego Jan Gróndwald, ul. Armii 
Krajowej 42, 19-300 Ełk (parter) 
a) Drogą mailową na adres: szkolenia@computerplus.com.pl 
b) Za pośrednictwem kuriera 
c) Pocztą tradycyjną lub osobiście 

Dostarczenie ww. dokumentacji zgłoszeniowej nie zobowiązuje Projektodawcy do zakwalifikowania 
potencjalnych uczestników projektu do udziału w Projekcie.  
6. Brak wymaganych własnoręcznych, czytelnych podpisów na dokumentach rekrutacyjnych lub 

niekompletnie wypełnione dokumenty rekrutacyjne traktowane są jako błąd formalny. Skutkuje 
to jednokrotnym wezwaniem do uzupełnienia dokumentów. Jeśli kandydat po wezwaniu nie 
uzupełni braków skutkować to będzie odrzuceniem dokumentów rekrutacyjnych i odstąpieniem 
od ich oceny.  

7. Dokumenty rekrutacyjne muszą być:  
a) wypełnione w języku polskim,  
b) wypełnione komputerowo lub odręcznie drukowanymi literami,  
c) własnoręcznie podpisane we wszystkich wskazanych polach,  
d) złożone w wersji papierowej, 
e) formularze dostarczone z formie skanu lub kserokopii powinny najpóźniej w dniu  podpisania 

umowy zostać dostarczone w wersji oryginalnej.  
8. Kandydat, który wycofa raz złożone dokumenty rekrutacyjne przed ich rozpatrzeniem, może je 

ponownie złożyć wyłącznie w terminie procesu rekrutacji. Za datę złożenia dokumentów 
rekrutacyjnych przyjmuje się datę złożenia nowych dokumentów. 

9. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi i stanowią dokumentację projektową.  
10. Rekrutacja prowadzona będzie w sposób ciągły, do momentu zebrania 60 Uczestników Projektu i 

skutecznego podpisania z nimi umów uczestnictwa. W przypadku spełnienia wymogów 
formalnych i złożenia kompletnych Dokumentów Rekrutacyjnych, pod uwagę wzięte zostaną 
wskaźniki dotyczące liczby kobiet oraz mężczyzn uczestniczących w Projekcie (zgodnie z 
założeniami: (33 Kobiet, 27 Mężczyzn), a także kolejność zgłoszeń (decydująca będzie data 
wpływu kompletnej Dokumentacji Rekrutacyjnej do Projektodawcy). Pierwszeństwo udziału, 
przy spełnieniu ww. kryteriów będą mieć osoby niepełnosprawne, osoby bez doświadczenia 
zawodowego oraz o niskich kwalifikacjach.  

11. W sytuacji liczby zgłoszonych osób, przekraczającej liczbę miejsc w Projekcie, Uczestnicy, których 
zgłoszenia spełnią warunki formalne oraz kryteria uczestnictwa w Projekcie zostaną wpisani na 
Listę Rezerwową Uczestników Projektu według kolejności wpływu kompletnej Dokumentacji 
Rekrutacyjnej do Projektodawcy i z uwzględnieniem preferencji projektowych.  

12. Osoby z listy Rezerwowej, będą mogły wziąć udział w Projekcie, w przypadku rezygnacji osób  
znajdujących się na liście głównej (liście Uczestników Projektu). 

13. Każdy z Uczestników Projektu przed złożeniem Dokumentów Rekrutacyjnych, ma obowiązek 
zapoznać się z zapisami niniejszego Regulaminu. 



 
 
 
 

 
 
 
 

14. Regulamin Rekrutacji oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są w wersji papierowej w Biurze 
projektu. Ponadto ww. dokumenty udostępnione są w wersji elektronicznej do pobrania ze 
strony internetowej Organizatora Projektu: www.computerplus.com.pl w zakładce dotyczącej 
Projektu. 

15. Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie, zostaną powiadomieni o 
wyniku rekrutacji w formie telefonicznej lub e-mailowej. 

16. Organizator nie będzie informował kandydatów o niezakwalifikowaniu się do udziału w 
projekcie.  

§ 6 
Działania w ramach projektu 

1. Każdy z Uczestników/czek weźmie udział w następujących działaniach: 
1.1. Identyfikacja potrzeb oraz stopnia oddalenia od rynku pracy   

Planowane terminy rozpoczęcia zajęć: IV-VII 2017 
Na każdego uczestnika projektu przypada 3 godziny indywidualnych zajęć. 
Liczba uczestników: 60 osób 
Na każdego uczestnika projektu przypadają 2 spotkania po 1,5 godziny. 

1.2. Poradnictwo zawodowe grupowe 
Planowane terminy rozpoczęcia zajęć: V-VIII 2017 
Liczba uczestników: 60 osób. 
Na każdego uczestnika wsparcia przypada 18 godzin – 3  spotkanie po 6 godzin. 

1.3. Poradnictwo zawodowe indywidualne  
Planowane terminy rozpoczęcia zajęć: V-VIII 2017 
Na każdego uczestnika projektu przypada 3 godziny indywidualnych zajęć. 
Liczba uczestników: 60 osób 
Na każdego uczestnika projektu przypadają 2 spotkania po 1,5 godziny. 

1.4. Pośrednictwo pracy 
Planowany termin: VI.2017-VIII.2018 
Każdy z uczestników projektu 60os. otrzyma min.3 sprawdzone oferty pracy. Zadanie 
zostanie wykonane przez Agencję Zatrudnienia T-Matic Grupa Computer Plus - wpis pod 
nr.8506 z dn.5.07.2012 

1.5. Kursy zawodowe 
Planowany termin: VI-XII 2017. 
50 z pośród 60 uczestników projektu weźmie udział szkoleniu, które najbardziej odpowiada 
jego predyspozycjom zawodowym określonym w IPD 

1.6. Staże – 3 miesiące/osoba 
Planowany termin: VI 2017 - VIII 2018 
50UP skierowanych będzie na 3m-ce staże do pracodawców zgodnie z ukończoną ścieżką 
szkoleniową lub do branż strategicznych w regionie dla zapewnienia wysokiej jakości 
oferowanego wsparcia. 

2. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. 
§ 7 

Obowiązki Uczestnika Projektu 
1. Z dniem podpisania umowy projektowej osoba zgłoszona do Projektu staje się Uczestnikiem 

Projektu.  
2. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do:  
 punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach 
 potwierdzania uczestnictwa każdorazowo na liście obecności 
 wypełniania ankiet ewaluacyjnych i monitoringowych 

http://www.computerplus.com.pl/


 
 
 
 

 
 
 
 

 powiadomienia Organizatora Projektu o jakichkolwiek zmianach dotyczących jego osoby 
(m.in. zmiana adresu zamieszkania, zmiana numeru telefonu) oraz o zmianach statusu na 
rynku pracy  

 informowania Organizatora Projektu o braku możliwości uczestnictwa w zajęciach z powodu 
choroby lub z innych przyczyn losowych.  

3. Aby otrzymać certyfikat potwierdzający uzyskane kwalifikacje, należy zdać egzamin certyfikujący, 
aby otrzymać certyfikat ukończenia szkoleń zawodowych Uczestnik zobowiązany jest do 
uczestnictwa w minimum 80% poszczególnych zajęć i przystąpienia do udziału w projekcie. 
Nieobecność na więcej niż 20% zajęć, stanowi podstawę do skreślenia z listy Uczestników 
Projektu.  

4. Organizator dopuszcza usprawiedliwienie nieobecności spowodowane chorobą lub ważnymi 
sytuacjami losowymi stosownym dokumentem, np. zwolnieniem lekarskim.  

5. Obecność na stażu jest traktowana zgodnie z przepisami kodeksu pracy.  
6. W przypadku znalezienia zatrudnienia w trakcie bądź po zakończeniu udziału w Projekcie 

Uczestnik zobowiązany jest do dostarczenia Organizatorowi kopii umowy o pracę lub umowy 
cywilnoprawnej zawartej z pracodawcą.        

§8 
Obowiązki Organizatora Projektu 

Organizator Projektu zobowiązuje się do:   
1. Zorganizowania i przeprowadzenia indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym, kursów 

zawodowych, staży zawodowych dla Uczestników projektu  
2. Zapewnienia bezpłatnych materiałów szkoleniowych.  
3. Zapewnienia sal na spotkania indywidualne oraz sal szkoleniowych.  
4. Zapewnienia poczęstunku na okres trwania szkoleń zawodowych dla każdego Uczestnika Projektu.  
5. Wydania Uczestnikom, którzy ukończyli szkolenia i zdali egzamin certyfikatów uczestnictwa. 
6. Uczestnikowi Projektu, który dojeżdża na wsparcie projektowe przysługuje zwrot kosztów dojazdu 

do miejsca realizacji kursu. 
7. Wypłaty dodatków szkoleniowych dla Uczestników szkoleń zawodowych w wysokości 5,18 zł za 

godzinę uczestnictwa w szkoleniu. Za nieusprawiedliwioną nieobecność na szkoleniu dodatek 
szkoleniowy nie przysługuje. 

8. Wypłaty stypendiów stażowych dla Uczestników staży, przez okres 3 miesięcy trwania stażu w 
wysokości 1.443,17 zł miesięcznie.  

§9 
Zasady monitoringu Uczestników Projektu 

1. Uczestnik  zobowiązuje się do wypełniania listy obecności oraz ankiet oceniających zajęcia 
prowadzone w ramach Projektu. 

2. Uczestnik zobowiązuje się podać dane niezbędne organizatorom do wypełnienia formularza 
zgłoszeniowego. 

3. Uczestnik zobowiązuje się do informowania Biura Projektu o wszelkich zmianach dotyczących jego 
osoby (m.in. zmiana adresu zamieszkania, zmiana numeru telefonu) statusu pozostawania na 
rynku pracy. 

4. Uczestnik już w trakcie rekrutacji akceptuje zasady ewaluacji projektu, co poświadcza osobiście 
podpisem na oświadczeniu o wyrażeniu zgody na udostępnianie i przetwarzanie danych 
osobowych. 

§10 
Zasady rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie 

1. W przypadku rezygnacji z uczestniczenia w Projekcie przed rozpoczęciem zajęć Uczestnik 
zobowiązuje się poinformować o tym fakcie Organizatora Projektu osobiście, za pośrednictwem 
poczty elektronicznej lub telefonicznie w jak najwcześniejszym możliwym terminie. 



 
 
 
 

 
 
 
 

2. W przypadku rezygnacji z zajęć w ramach Projektu w trakcie ich trwania Uczestnik zobowiązany 
jest do złożenia pisemnego oświadczenia dotyczącego przyczyn rezygnacji (wzór oświadczenia 
znajduje się w Biurze Projektu). 

3. W przypadku rezygnacji Uczestnika Projektu z udziału w Projekcie w trakcie jego trwania, bądź nie 
wywiązania się przez Uczestnika Projektu z warunków określonych w §7, Uczestnik zwróci kwotę 
odpowiadającą równowartości kosztów przypadających na jednego Uczestnika (zgodnie z regułą 
proporcjonalności określoną w Zasadach Finansowania Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w terminie 14 dni od dnia złożenia 
rezygnacji na rachunek bankowy wskazany przez Organizatora Projektu.   

4. Rezygnacja z udziału w Projekcie bez restrykcji finansowych może nastąpić w przypadku: 
 zdarzeń losowych z przyczyn niezależnych od Uczestnika Projektu (takie przypadki będą 

rozpatrywane indywidualnie) 
 w związku ze znalezieniem zatrudnienia na okres co najmniej 3 miesięcy. Uczestnik 

zobowiązany jest do dostarczenia kopii umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej  zawartej 
z pracodawcą. Taki Uczestnik traktowany jest jako osoba, która ukończyła udział w Projekcie 
zgodnie z zaplanowaną dla niego ścieżką zawodową.  

5. Organizator zastrzega sobie prawo skreślenia Uczestnika z listy Uczestników Projektu w przypadku 
naruszenia przez niego niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego. Wobec osoby 
skreślonej z listy Uczestników Projektu z powodu naruszenia niniejszego regulaminu oraz zasad 
współżycia społecznego stosuje się sankcje wymienione w pkt. 3. 

§ 11 
Postanowienia końcowe 

1. Treść regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu Ośrodek Szkolenia Zawodowego Jan 
Gróndwald, ul. Armii Krajowej 42, 19-300 Ełk (parter) oraz na stronie internetowej 
www.computerplus.com.pl 

2. Organizator Projektu zastrzega sobie prawo wniesienia zmian do Regulaminu lub wprowadzenie 
dodatkowych postanowień. 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2017. 
 
 
 
 
……………………………………………………….. 
                          Data 

………………………………………………………………… 
                               Czytelny podpis uczestnika 
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