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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA 

w Projekcie „Kompetencje cyfrowe” 

 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Regulamin Projektu stosuje się do Uczestników/czek biorących udział w projekcie „Kompetencje 

cyfrowe” 

2. Regulamin stosuje się także do wszystkich osób, przy pomocy których Beneficjent realizuje 

Projekt, o którym mowa w ust. 1. 

3. Zawarte w Regulaminie Uczestnictwa w Projekcie sformułowania oznaczają: 

 Beneficjent/Organizator/Wnioskodawca – Syntea S.A., ul. Wojciechowska 9a, 20-704 

Lublin   

 Partner T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o., ul. Malmeda Icchoka 1, 15-440 Białystok, 

 Projekt – tj. Projekt pt. „Kompetencje cyfrowe” realizowany w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa  

12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.3: Kompetencje ustawiczne  

w zakresie ICT i języków obcych, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego  

 Uczestnik/czka projektu/UP – osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie przez Komisję 

rekrutacyjną, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie, która 

zadeklarowała udział w projekcie podpisując stosowne (określone regulaminem) 

dokumenty.  

 Kandydat/ka – osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w projekcie. 

 Dokumenty rekrutacyjne/aplikacyjne – dokumenty, które Kandydat ubiegający się  

o zakwalifikowanie do Projektu ma obowiązek złożyć do Organizatora Projektu/ Biuro 

Projektu.  

 Komisja rekrutacyjna – komisja w składzie Koordynator projektu i Specjalista ds. rozliczeń, 

odpowiedzialna za wyłonienie spośród kandydatów grupy Uczestników/czek projektu. 

 Osoba o niskich kwalifikacjach – to osoba posiadająca wykształcenie na poziomie do ISCED 

3 włącznie. ISCED 3: wykształcenie ponadgimnazjalne: ma na celu uzupełnienie 

wykształcenia średniego i przygotowanie do podjęcia studiów wyższych lub umożliwienie 

osobom uczącym się nabycia umiejętności istotnych dla podjęcia zatrudnienia. Osoba 

posiadająca wykształcenie na poziomie ISCED 3 włącznie ukończyła maksymalnie szkołę: 

Liceum ogólnokształcące, Liceum profilowane, Technikum, Uzupełniające liceum 

ogólnokształcące, Technikum uzupełniające lub Zasadniczą szkołę zawodową.  

 Biuro Projektu – Syntea S.A., ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin.  

 Deklaracja uczestnictwa w projekcie – dokument stanowiący wyrażenie zgody na udział  

w projekcie. 
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4. Strona internetowa Projektu: www.projekty.syntea.pl 

5. Dane kontaktowe Biura Projektu: tel. (81) 45 21 400, fax. (81) 45 21 401, adres e-mail: 

kompetencjecyfrowe@syntea.pl 

6. Kierownik projektu: Wioletta Lipka, tel. (0-81) 45 21 400, kom. 506 388 910, e-mail: 

wioletta.lipka@syntea.pl 

7. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzania rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie 

„Kompetencje cyfrowe” oraz prawa i obowiązki Uczestników/czek Projektu. 

8. Każda osoba ubiegająca się o udział w Projekcie zobowiązana jest zapoznać się z treścią 

niniejszego regulaminu i dokonać pisemnej akceptacji wszystkich jego postanowień. 

9. Każda osoba, ubiegająca się o udział w Projekcie podlega procesowi rekrutacji, który opisany 

został w § 4 niniejszego regulaminu. 

10. Ogólny nadzór nad realizacją Projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie są uregulowane 

niniejszym Regulaminem, należy do Kierownika projektu. 

 
§ 2 

Informacje o projekcie 

1. Projekt „Kompetencje cyfrowe” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego  

2014-2020, Oś priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.3: 

Kompetencje ustawiczne w zakresie ICT i języków obcych 

2. Projekt „Kompetencje cyfrowe” realizowany jest na podstawie umowy 16/RPLU.12.03.00-06-

0283/15-00 podpisanej z Województwem Lubelskim.  

3. Projekt „Kompetencje cyfrowe” jest projektem partnerskim. Liderem projektu jest SYNTEA S.A.  

z siedzibą przy ulicy Wojciechowskiej 9a, w Lublinie, wpisana do Krajowego rejestru Sądowego 

pod numerem KRS 0000308412. Partnerem projektu jest T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o., 

ul. Malmeda Icchoka 1, 15-440 Białystok,.  

4. Projekt realizowany jest na terenie województwa lubelskiego w okresie od 1.06.2016 r. do 

31.07.2017 r.  

5. Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji 100 Uczestników/czek Projektu (osoby  

w wieku 25 lat i więcej o niskich kwalifikacjach, z tego min. 55% stanowią kobiety, min. 30% osoby 

w wieku 50 lat i więcej, min. 20% osoby niepełnosprawne) zamieszkałych w województwie 

lubelskim w zakresie kompetencji cyfrowych (potwierdzonych certyfikatem), poprzez 

przeprowadzenie bezpłatnych szkoleń ICT. 

6. Cele szczegółowe: Zwiększanie liczby osób dorosłych, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły 

kompetencje adekwatne do wymagań regionalnego i krajowego rynku pracy. Projekt skierowany 

jest do osób dorosłych, które zakończyły edukację szkolną, a nabyte przez nich umiejętności  

z zakresu umiejętności cyfrowych, pożądane na regionalnym i krajowym rynku pracy, wpisują się 

w założenia Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego 2014-2020 związanej z budową 

społeczeństwa informacyjnego i przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.  
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7. Udział w Projekcie jest bezpłatny. 

8. Projekt zakłada udział 100 UP, w wieku 25 lat i więcej o niskich kwalifikacjach, w tym min. 55% 

kobiet, min. 30% osób w wieku 50 lat i więcej oraz min. 20% osób niepełnosprawnych, 

zamieszkałych w województwie lubelskim, które z własnej inicjatywy zainteresowane są 

zdobyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem wykształcenia ogólnego lub kompetencji 

kluczowych i kwalifikacji zawodowych w celu dostosowania kompetencji i kwalifikacji do potrzeb 

rynku.  

9. O udział w Projekcie ubiegać mogą się wyłącznie osoby fizyczne, które w momencie składania 

dokumentów rekrutacyjnych jednocześnie spełniają wszystkie poniższe kryteria:  

 są z obszaru województwa lubelskiego (w przypadku osób fizycznych pracują lub 

zamieszkują one na obszarze województwa lubelskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu 

Cywilnego1). 

 mają 25 lat lub więcej,  

 posiadają niskie kwalifikacje (maksymalnie do poziomu ISCED 32) 

 z własnej inicjatywy zainteresowane są zdobyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem 

wykształcenia ogólnego lub kompetencji kluczowych i kwalifikacji zawodowych z zakresu 

ICT w celu dostosowania kompetencji i kwalifikacji do potrzeb rynku pracy . 

10. W ramach Projektu Uczestnicy zostaną objęci wsparciem w postaci udziału w szkoleniach  

z zakresu ICT (technologie informacyjno-komunikacyjne) kolejno na 3 poziomach zaawansowania: 

 Poziom A – 100 osób, 80 godzin 

 Poziom B – 80 osób, 100 godzin 

 Poziom C – 10 osób, 120 godzin 

W ramach szkoleń zrealizowane zostaną kompetencje we wszystkich obszarach wskazanych  

w Standardzie wymagań dla kompetencji cyfrowych realizowanych w ramach Działania 12.3 t.j.  

a)  Informacja 

 Przeglądanie, szukanie i filtrowanie informacji, 

 Ocena informacji, 

 Przechowywanie i wyszukiwanie informacji, 

b) Komunikacja 

 Komunikacja z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych i aplikacji, 

 Dzielenie się informacjami i zasobami, 

 Aktywność obywatelska on-line, 

 Współpraca z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych, 

 Netykieta, 

 Zarządzanie tożsamością cyfrową, 

c) Tworzenie treści, 

                                                           
1 Osoba zamieszkała w rozumieniu Kodeksu Cywilnego: Rozdział II art. 25. Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której 
osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu 
2 ISCED 3: wykształcenie ponadgimnazjalne: ma na celu uzupełnienie wykształcenia średniego i przygotowanie do podjęcia studiów wyższych 
lub umożliwienie osobom uczącym się nabycia umiejętności istotnych dla podjęcia zatrudnienia. Uczniowie przystępują do nauki na tym 
poziomie zwykle pomiędzy 15 a 16 rokiem życia. Programy na poziomie ISCED 3 z reguły kończą się 12 lub 13 lat po rozpoczęciu nauki na 
poziomie ISCED 1 (lub mniej więcej w wieku 18 lat), przy czym najczęściej jest to okres 12 lat. Projekt skierowany jest do osób z wykształceniem 
na poziomie ISCED 1 – wykształcenie podstawowe, ISCED 2 - wykształcenie gimnazjalne i ISCED 3 – wykształcenie ponadgimnazjalne. 
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 Tworzenie treści, 

 Integracja i przetwarzanie treści, 

 Przestrzeganie prawa autorskiego i licencji, 

 Programowanie, 

d) Bezpieczeństwo, 

 Narzędzia służące ochronie, 

 Ochrona danych osobowych, 

 Ochrona zdrowia fizycznego i psychicznego przed zagrożeniami wynikającymi  

z korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych, 

 Ochrona środowiska, 

e) Rozwiązywanie problemów, 

 Rozwiązywanie problemów technicznych, 

 Rozpoznawanie potrzeb i narzędzi niezbędnych do rozwiązywania problemów, 

 Innowacyjność i twórcze wykorzystywanie technologii, 

 Rozpoznawanie braków w zakresie kompetencji cyfrowych. 

11. Każdy poziom szkolenia zostanie zakończony egzaminem zewnętrznym i wydaniem certyfikatu 

VCC potwierdzającego kompetencje cyfrowe. 

 
§ 3 

Zasady organizacji i uczestnictwa w projekcie 

1. Szkolenia będą realizowane na terenie województwa lubelskiego 

2. Zajęcia będą prowadzone z częstotliwością 8 godzin tygodniowo (2 x 4 godziny) według 

ustalonych harmonogramów, o których UP zostaną poinformowani z właściwym wyprzedzeniem. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w harmonogramie szkoleń oraz zmiany 

miejsca szkolenia oraz powiadomi UP o wszelkich zmianach z właściwym wyprzedzeniem. 

4. Pomieszczenia, w których realizowane będą szkolenia oraz materiały udostępniane UP będą 

dostosowane pod kątem zidentyfikowanych potrzeb osób z niepełnosprawnościami zgodnie  

z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności 

dla osób z niepełnosprawnościami i równości szans kobiet i mężczyzn w ramach polityki spójności 

na lata 2014-2020; 

5. Szkolenia będą prowadzone z uwzględnieniem wyrównywania szans kobiet i mężczyzn. 

Prowadzący zajęcia nie będą prowadzili żadnych działań dyskryminujących i nie będą powielali 

żadnych stereotypów związanych z płcią, wiekiem, orientacją seksualną, statusem społecznym  

i ekonomicznym, niepełnosprawnością, światopoglądem, przynależnością etniczną i kulturową 

oraz wyznaniem.  

6. Wsparcie obejmuje szkolenia na 3 kolejnych poziomach zaawansowania A, B, C. Uczestnicy/czki 

zostają zakwalifikowani do kolejnych etapów szkoleń na podstawie wyniku egzaminu kończącego 

poprzedni poziom zaawansowania. Osoby z najlepszym wynikiem zostaną zakwalifikowane do 

kolejnego etapu. W przypadku identycznych wyników, będzie brany pod uwagę czas poświęcony 

na napisanie egzaminu. 
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7. UP otrzymają materiały szkoleniowe. 

8. Podczas realizacji zadań projektowych nadzór nad ich prawidłową realizacją i organizacją sprawuje 

Kierownik projektu. 

 

§ 4 
Zasady rekrutacji 

1. Rekrutacja do Projektu ma charakter otwarty. Prowadzona będzie zgodnie z zasadą równości 

szans, w tym równości płci kobiet i mężczyzn, tj. w projekcie mogą uczestniczyć wszyscy 

spełniający kryteria kwalifikacyjne bez względu na płeć, niepełnosprawność, światopogląd. 

2. Do Projektu zostanie zrekrutowanych 100 UP. 

3. Rekrutacja będzie prowadzona w terminie od 01.06.2016 do 31.08.2016 r.  

4. Kwalifikacji Uczestników/czek do projektu dokonuje Komisja Rekrutacyjna, 

5. Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy: 

5.1. Etap I: ogłoszenie naboru 

5.1.1. Nabór UP będzie prowadzony na terenie województwa lubelskiego (w biurze projektu 

oraz aktywna rekrutacja w terenie). 

5.1.2. Rekrutacja do projektu zostanie poprzedzona akcją promocyjną na terenie województwa 

lubelskiego w formie ulotek, plakatów, informacji umieszczanych na portalach lokalnych 

i społecznościowych i dedykowanej na potrzeby projektu stronie internetowej a także 

podczas spotkań rekrutacyjnych. W przypadku problemów z rekrutacją nastąpi 

intensyfikacja działań poprzez aktywny e-mailing oraz rekrutację telefoniczną. 

5.2. Etap II: rekrutacja i zebranie zgłoszeń 

5.2.1. Warunkiem zgłoszenia chęci udziału w Projekcie jest złożenie dokumentów 

rekrutacyjnych3: 

a) prawidłowo wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych: 

 formularz rekrutacyjny 

 diagnozę potrzeb szkoleniowych stanu wiedzy/kompetencji/umiejętności  

w zakresie ICT 

b) oraz dostarczenie kopii dokumentów: 

 potwierdzających wykształcenie (kopia dyplomu, świadectwa ukończenia szkoły 

itp.) – wszyscy potencjalni UP 

 orzeczenia o niepełnosprawności lub innego równoważnego dokumentu – tylko 

osoby niepełnosprawne 

5.2.2. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w Biurze Projektu lub na podstronie internetowej 

projektu www.projekty.syntea.pl 

                                                           
3 Osoby, które w wyniku niepełnosprawności nie są w stanie wypełnić ww. dokumentów aplikacyjnych mają możliwość zgłoszenia chęci 

uczestnictwa w projekcie przez telefon pod numerem 81 45 21 400. 



 

6 
 

5.2.3. Dokumenty rekrutacyjne wg. wzoru Organizatora Projektu przyjmowane będą osobiście  

w Biurze Projektu, za pomocą poczty tradycyjnej lub za pomocą e-mail (w formie skanu)  

na adres kompetencjecyfrowe@syntea.pl 

5.2.4. Dokumenty rekrutacyjne należy wypełnić w języku polskim, w sposób czytelny. 

5.2.5. Przyjmowane będą jedynie kompletne, poprawnie wypełnione dokumenty rekrutacyjne 

opatrzone datą oraz imieniem i nazwiskiem potencjalnego Uczestnika/Uczestniczki lub 

jego/jej opiekuna prawnego (w sytuacji, gdy Uczestnik/Uczestniczka projektu nie posiada 

zdolności do czynności prawnych) 

5.2.6. Kandydaci na UP przed złożeniem dokumentów zgłoszeniowych, mają obowiązek 
zapoznać się z całością niniejszego regulaminu. Regulamin Uczestnictwa w Projekcie 
dostępny jest w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej www.projekty.syntea.pl 

5.2.7. Złożenie dokumentów nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się do Projektu.  

5.2.8. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi.  

5.2.9. Za złożenie nieprawdziwych oświadczeń lub zatajenie prawdy w dokumentach 
rekrutacyjnych grozi odpowiedzialność karna z art. 233 Kodeksu Karnego. 

5.3. Etap III: weryfikacja kwalifikowalności UP 

5.3.1.  Warunkiem kwalifikowalności Uczestnika/czki projektu jest: 

a) spełnienie wymogów formalnych – złożenie w terminie kompletu, prawidłowo 

wypełnionych dokumentów 

b) spełnienie przez niego/nią jednocześnie kryteriów kwalifikowalności (§ 2, ust. 9) 

uprawniających do udziału w projekcie, co jest potwierdzone właściwym 

dokumentem, tj. oświadczeniem lub zaświadczeniem, w zależności od kryterium 

uprawniającego daną osobę do udziału w projekcie, 

c) uzyskanie danych o Uczestniku/czce, zawartych w formularzu zgłoszeniowym, tj. m.in. 

płeć, status na rynku pracy, wiek, wykształcenie, lub danych podmiotu, potrzebnych 

do monitorowania wskaźników kluczowych oraz przeprowadzenia ewaluacji, 

d) uzyskanie zobowiązania osoby fizycznej do przekazania informacji na temat jej sytuacji 

do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie oraz możliwości przyszłego udziału  

w badaniu ewaluacyjnym. 

5.3.2.  Brak uzyskania wszystkich wymaganych danych od Uczestnika/czki projektu lub jego 

opiekuna prawnego (w sytuacji, gdy Uczestnik/czka projektu nie posiada zdolności do 

czynności prawnych) uniemożliwia udział w projekcie danej osoby i traktowanie jej, jako 

Uczestnika/czki projektu. 

5.3.3.  Osoba ubiegająca się o udział w projekcie ma możliwość odmowy podania informacji na 

temat danych wrażliwych (tj. osoby z niepełnosprawnościami, migranci, osoby obcego 

pochodzenia i mniejszości, osoby z innych grup w niekorzystnej sytuacji społecznej). 

5.3.4.  Niekompletność danych wrażliwych nie oznacza niekwalifikowalności danego 

Uczestnika/czki z wyjątkiem sytuacji, w ramach której odmowa podania informacji dot. 

danych wrażliwych w przypadku projektu skierowanego do grup charakteryzujących się 

przedmiotowymi cechami, skutkuje brakiem możliwości weryfikacji kwalifikowalności 

Uczestnika/czki oraz prowadzi do niezakwalifikowania się do udziału w projekcie. 

mailto:kompetencjecyfrowe@syntea.pl
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5.3.5.  Komisja Rekrutacyjna w oparciu o złożone dokumenty rekrutacyjne wyłoni ostateczną 

listę Uczestników/czek, przy czym pierwszeństwo w rekrutacji mają osoby  

w wieku 50 lat i więcej, osoby niepełnosprawne oraz zamieszkujące tereny wiejskie 

5.3.6.  W przypadku kilku osób spełniających identyczne kryteria o zakwalifikowaniu do 

projektu decydować będzie data złożenia dokumentów. 

5.3.7.  Zgłoszenia na listę podstawową będą przyjmowane do momentu uzyskania wymaganej 

liczby uczestników/czek (100 osób w tym min. 55 kobiet, min 30 osób w wieku  

50 i więcej, min. 20 osób niepełnosprawnych). 

5.3.8.  Osoby, które spełnią kryteria uczestnictwa w projekcie, ale nie zostaną zakwalifikowane 

do uczestnictwa w Projekcie z powodu braku miejsc, zostaną umieszczone na liście 

rezerwowej UP według kolejności zgłoszeń. 

5.3.1.  Z przeprowadzonego procesu rekrutacji zostaną sporządzone protokoły. 

5.4. Etap IV: otrzymanie statusu Uczestnika/czki projektu 

5.4.1.  Kandydat staje się Uczestnikiem/czką projektu w momencie złożenia, oprócz 

dokumentów rekrutacyjnych/aplikacyjnych, dodatkowych deklaracji i oświadczeń: 

a) deklaracji uczestnictwa w Projekcie  

b) oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz  
z deklaracją dotyczącą obowiązku przekazania informacji na temat sytuacji 
Uczestnika/czki do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie oraz możliwości 
przyszłego udziału w badaniu ewaluacyjnym. 

5.4.2.  Nie złożenie przez Kandydata/kę ww. dokumentów skutkuje utratą przez niego prawa 

udziału w projekcie. 

5.4.3.  W przypadku, gdy Kandydat/ka nie posiada zdolności do czynności prawnych 

dopuszczalne jest złożenie deklaracji i oświadczeń w imieniu Kandydata/ki przez 

opiekuna prawnego 

5.4.4.  Ww. deklaracje i oświadczenia są dostępne w Biurze Projektu oraz na stronie 

internetowej www.projekty.syntea.pl 

5.4.5.  Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi. 

5.4.6.  Za złożenie nieprawdziwych oświadczeń lub zatajenie prawdy w dokumentach 

rekrutacyjnych grozi odpowiedzialność karna z art. 233 Kodeksu Karnego. 

5.5. Etap V: rozpoczęcie wsparcia 

5.5.1.  Przekazanie UP informacji na temat wsparcia w projekcie 

5.5.2.  Przekazanie harmonogramów szkoleń. 

 

§5 
Prawa i obowiązki Uczestnika/czki projektu 

1. Uczestnik/czka projektu spełnia wymagania i akceptuje wszystkie zapisy niniejszego Regulaminu.  

2. Uczestnik/czka projektu zobowiązuje się uczestniczyć w prowadzonych w ramach Projektu 

zadaniach i kursach, akceptując terminy i miejsce, które wyznaczy Organizator Projektu.  
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3. Uczestnik/czka projektu zobowiązany/a jest do przestrzegania zasad obowiązujących  

na poszczególnych etapach realizacji Projektu.  

4. Uczestnik/czka projektu zobowiązany/a jest do punktualności i rzetelności.  

5. Uczestnik/czka projektu zobowiązany/a jest do poddania się badaniom ewaluacyjnym Projektu  

w czasie jego trwania.  

6. Uczestnik/czka projektu zobowiązuje się do uzupełniania wszelkiej dokumentacji związanej  

z realizacją Projektu, a w szczególności do: podpisywania list obecności, potwierdzeń odbioru 

materiałów szkoleniowych i zaświadczeń oraz innych dokumentów wskazanych przez 

Organizatora a związanych z realizacją Projektu.  

7. Uczestnik/czka zobowiązany jest do uczestnictwa w minimum 80% zajęć szkoleniowych pod 

rygorem skreślenia z listy uczestników. 

8. Uczestnik/czka projektu zobowiązuje się do przystąpienia do egzaminu zewnętrznego 

potwierdzającego kwalifikacje 

9. Uczestnik/czka zobowiązuje się do informowania Kierownika projektu o każdej zmianie danych 

osobowych czy danych dot. zamieszkania.  

10. Udział w projekcie jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  

11. Udział w Projekcie jest bezpłatny.  

 
§6 

Zasady ukończenia oraz rezygnacji z udziału w projekcie 

1. Uczestnik/czka zobowiązany jest do uczestnictwa w minimum 80% przewidzianych programem 

zajęć pod rygorem skreślenia z listy uczestników, chyba że zaistnieją nieprzewidziane sytuacje 

losowe 

2. Wszelkie nieobecności przekraczające dopuszczalny limit wymagają uzasadnienia. W przypadku 

nieobecności spowodowanej chorobą lub problemami zdrowotnymi, Uczestnik/czka 

zobowiązany/a jest do dostarczenia do biura projektu zwolnienia lekarskiego 

3. Nieuzasadnione przekroczenie dozwolonego limitu nieobecności jest równoznaczne  

z rezygnacją Uczestnika/czki z dalszego uczestnictwa w projekcie 

4. Rezygnacja z udziału w Projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach i następuje 

poprzez przekazanie Organizatorowi pisemnej informacji o tym fakcie (osobiście, faksem, pocztą 

lub mailem). 

5. Uzasadnione przypadki, o których mowa w pkt. 4 niniejszego paragrafu mogą wynikać z przyczyn 

zdrowotnych, losowych lub działania siły wyższej i nie mogły być znane Uczestnikowi/czce  

w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie.  

6. Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika/czki Projektu z listy uczestników/ek 

projektu w przypadku naruszenia przez niego/nią zasad niniejszego Regulaminu i/lub zasad 

współżycia społecznego.  

7. W przypadku, gdy Uczestnik/czka projektu zrezygnuje z udziału w projekcie, utraci prawo 

uczestnictwa w projekcie lub zostanie skreślony z listy uczestników projektu, na jego miejsce 
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przyjmowany jest pierwszy Kandydat/ka z listy rezerwowej, który zadeklaruje chęć udziału  

w projekcie i spełni wymogi określone w § 2 ust. 9.  

8. Jeżeli Uczestnik/czka projektu z własnej winy nie ukończy szkoleń w ramach projektu, Organizator 

może zobowiązać go/ją do zwrotu kosztów szkolenia proporcjonalnie do odbytego wsparcia. 

9. Organizator może odstąpić od obciążenia Uczestnika/czki Projektu kosztami wyłącznie na 

podstawie pisemnego wniosku Uczestnika/czki Projektu wraz z odpowiednim umotywowaniem. 

10. W przypadku rezygnacji Uczestnika/czki z udziału w Projekcie w trakcie jego trwania, 

Uczestnik/czka jest zobowiązany/a do zwrotu otrzymanych materiałów szkoleniowych.  

 

§7 
Postanowienia końcowe 

1. Uczestnik/czka Projektu jest zobowiązany/a do przestrzegania zasad niniejszego regulaminu. 

2. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie postanowienia wynikające z Umowy  

o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-2020 nr 16/RPLU.12.03.00-06-0283/15-00, obowiązujące Wytyczne 

programowe dotyczące systemu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego oraz przepisy 

prawa. 

3. Regulamin jest dostępny w Biurze Projektu i na podstronie internetowej projektu. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie  

w przypadku, gdyby było to konieczne z uwagi na zmianę warunków realizacji Projektu, a także  

w przypadku pisemnego zalecenia wprowadzenia określonych zmian ze strony Instytucji 

Zarządzającej, bądź innych organów lub instytucji uprawnionych do przeprowadzenia kontroli 

realizacji Projektu, lub w innych uzasadnionych przypadkach.  

5. Organizator powiadomi Uczestników/czki o wszelkich zmianach dotyczących zasad  

i warunków wsparcia i uczestnictwa w Projekcie telefonicznie lub za pośrednictwem poczty 

tradycyjnej bądź elektronicznej. Projektodawca zamieści również odpowiednie informacje na 

podstronie internetowej projektu.  

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2016 r. i obowiązuje przez cały czas trwania projektu.  

 

Załączniki: 

Zał. nr 1. Formularz rekrutacyjny, 

Zał. nr 2. Diagnoza potrzeb szkoleniowych stanu wiedzy/kompetencji/umiejętności w zakresie ICT 

Zał. nr 3. Deklaracja udziału w projekcie 

Zał. nr 4. Oświadczenie UP o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

 

Sporządziła: Wioletta Lipka  

Zatwierdził: Marcin Przypis  
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Załącznik nr 1 
 

FORMULARZ REKRUTACYJNY UCZESTNIKÓW PROJEKTU 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020,  
Oś priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje,  

Działanie 12.3: Kompetencje ustawiczne w zakresie ICT i języków obcych 

Tytuł projektu: „Kompetencje cyfrowe” 

Beneficjent: Syntea S.A., ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin 

Partner: 
T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o., ul. Malmeda Icchoka 1, 

15-440 Białystok 

Nr umowy o dofinansowanie: 16/RPLU.12.03.00-06-0283/15-00 

 

DANE OSOBOWE I KONTAKTOWE 

Imię (Imiona)  

Nazwisko  

PESEL 

 

           

Płeć Kobieta         Mężczyzna Wiek  

Nr telefonu  Adres e-mail 

Wykształcenie 

 

□ Poziom ISCED 1 – wykształcenie podstawowe 

□ Poziom ISCED 2 – wykształcenie gimnazjalne 

□ Poziom ISCED 3 – wykształcenie ponadgimnazjalne 

□ Poziom ISCED 4 – wykształcenie policealne 

□ Poziom ISCED 5 – studia krótkiego cyklu 

□ Poziom ISCED 6 – studia licencjackie lub ich odpowiedniki 

□ Poziom ISCED 7 – studia magisterskie lub ich odpowiedniki 

□ Poziom ISCED 8 – studia doktoranckie lub ich odpowiedniki 
 

Obszar 

zamieszkania  

wg stopnia 

urbanizacji 

DEGURBA 

□ tereny gęsto zaludnione (miasta, centra miejskie, obszary miejskie) 
Według definicji Eurostat do terenów gęsto zaludnionych w województwie lubelskim 

zalicza się miasta Chełm, Zamość i Lublin.  
 

□ tereny pośrednie (miasta, przedmieścia)  
Według definicji Eurostat do terenów pośrednich w województwie lubelskim zalicza 

się gminy: Międzyrzec Podlaski, Terespol, Radzyń Podlaski, Włodawa, Biała Podlaska, 

Biłgoraj, Hrubieszów, Krasnystaw, Tomaszów Lubelski, Szczebrzeszyn, Lubartów, 

Konopnica, Łęczna, Świdnik, Janów Lubelski, Kraśnik, Łuków, Puławy i Dęblin.  
 

□ tereny słabo zaludnione (wiejskie)  
Według definicji Eurostat do terenów słabo zaludnionych zalicza się pozostałe gminy 
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ADRES ZAMIESZKANIA 

Województwo  Powiat  

Kod pocztowy  Gmina  

Miejscowość  Ulica  

Nr domu  Nr lokalu  

ADRES DO KORESPONDENCJI  

(jeśli inny niż zamieszkania) 

Województwo  Powiat  

Kod pocztowy  Gmina  

Miejscowość  Ulica  

Nr domu  Nr lokalu  

INFORMACJE NA TEMAT STATUSU NA RYNKU PRACY ORAZ SYTUACJI SPOŁECZNEJ 

KANDYDATA/KI NA UCZESTNIKA/CZKĘ PROJEKTU. 

Czy Pan/Pani jest osobą niepełnosprawną? ** TAK NIE 

Czy Pan/Pani jest osobą bezrobotną? 1 TAK NIE 

Czy Pan/Pani jest osobą długotrwale bezrobotną? 2 TAK NIE 

Czy Pan/Pani jest osobą bierną zawodowo? 3 TAK NIE 

Czy Pan/Pani jest osobą bierną zawodowo, ale nieuczestniczącą w 

kształceniu lub szkoleniu? 4 
TAK NIE 

Czy Pan/Pani jest osobą pracującą lub prowadzącą działalność 

gospodarczą na własny rachunek?5 
TAK NIE 

                                                           
1  Bezrobotnym jest osoba zarejestrowana we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy. Jest 

to osoba niezatrudniona i niewykonująca innej pracy zarobkowej, co ważne zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze 
czasu pracy lub innej pracy zarobkowej. Bezrobotnym jest również osoba niepełnosprawna, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia, co 
najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy 

2  Za długotrwale bezrobotną. Definicja pojęcia „długotrwale bezrobotny" różni się w zależności od wieku: 

- Młodzież (<25 lat) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy (>6 miesięcy). 
- Dorośli (25 lat lub więcej) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy). 
Status na rynku pracy jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie. 

3  Osoby bierne zawodowo to osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne tzn 

niezarejestrowane w UP) np. studenci, osoby na urlopie wychowawczym. Status na rynku pracy jest określany w dniu rozpoczęcia 
uczestnictwa w projekcie. 

4 Osoba nieuczestnicząca w kształceniu lub szkoleniu - osoba, która nie uczy się ani nie szkoli. 
5  Pracujący to osoby w wieku 15 lat i więcej, które wykonują pracę, za którą otrzymują wynagrodzenie, z której czerpią zyski lub korzyści 

rodzinne lub osoby posiadające zatrudnienie lub własną działalność, które jednak chwilowo nie pracowały ze względu na np. chorobę, urlop, 
spór pracowniczy czy kształcenie się lub szkolenie. Osoby prowadzące działalność na własny rachunek – prowadzące działalność 
gospodarczą, gospodarstwo rolne lub praktykę zawodową - są również uznawane za pracujących, o ile spełniony jest jeden z poniższych 
warunków: 1) Osoba pracuje w swojej działalności, praktyce zawodowej lub gospodarstwie rolnym w celu uzyskania dochodu, nawet jeżeli 

http://www.infor.pl/prawo/bezrobotny/
http://www.infor.pl/prawo/praca/czas-pracy/
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Czy Pan/Pani żyje w gospodarstwie domowym bez osób 

pracujących? 6 
TAK NIE 

Czy Pan/Pani żyje w gospodarstwie domowym bez osób 

pracujących, w którym są dzieci pozostające na utrzymaniu? 
TAK NIE 

Czy Pan/Pani żyje w gospodarstwie domowym składającym się z 

jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu? 7 
TAK NIE 

Czy Pan/Pani jest migrantem, osobą obcego pochodzenia lub 

należy do mniejszości narodowej lub etnicznej (w tym do 

społeczności Romów)? 8 ** 

TAK NIE 

Czy Pan/Pani jest osobą bezdomną lub wykluczoną z dostępu do 

mieszkań? 9 
TAK NIE 

Czy Pan/Pani należy do innej (niż wyżej wymienione) grupy osób w 

niekorzystnej sytuacji społecznej? ** 
TAK NIE 

** dane wrażliwe 



Ja niżej podpisany/a oświadczam, że: 

 zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Kompetencje 

cyfrowe” oraz akceptuję jego warunki, 

 zapoznałem/am się z zapisem w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

„Kompetencje cyfrowe” dotyczącym praw i obowiązków Uczestnika/czki projektu  

i w przypadku zakwalifikowania się do udziału w projekcie zobowiązuję się do ich 

przestrzegania 

 zostałem/am poinformowany/a, że projekt „Kompetencje cyfrowe” jest współfinansowany ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 

                                                           
przedsiębiorstwo nie osiąga zysków. 2) Osoba poświęca czas na prowadzenie działalności gospodarczej, praktyki zawodowej czy 
gospodarstwa rolnego, nawet jeżeli nie zrealizowano żadnej sprzedaży lub usług i nic nie wyprodukowano (na przykład: rolnik wykonujący 
prace w celu utrzymania swojego gospodarstwa; architekt spędzający czas w oczekiwaniu na klientów w swoim biurze; rybak naprawiający 
łódkę czy siatki rybackie, aby móc dalej pracować; osoby uczestniczące w konwencjach lub seminariach). 3) Osoba jest w trakcie zakładania 
działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego lub praktyki zawodowej; zalicza się do tego zakup lub instalację sprzętu, zamawianie 
towarów w ramach przygotowań do uruchomienia działalności. Bezpłatnie pomagający członek rodziny uznawany jest za osobę pracującą, 
jeżeli wykonywaną przez siebie pracą wnosi bezpośredni wkład w działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne lub praktykę zawodową 
będącą w posiadaniu lub prowadzoną przez spokrewnionego członka tego samego gospodarstwa domowego. 

6  Gospodarstwo domowe bez osób pracujących - gospodarstwo domowe, w którym żaden członek nie pracuje. Wszyscy członkowie 

gospodarstwa domowego są albo bezrobotni albo bierni zawodowo. 
7 Osoba dorosła to osoba powyżej 18 lat. Wiek uczestników liczony jest od daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie. 
8 Migrant, osoba obcego pochodzenia lub należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej to cudzoziemcy na stale mieszkający w danym 

państwie, obywatele obcego pochodzenia lub obywatele należący do mniejszości. Zgodnie z prawem krajowym mniejszości narodowe to 
mniejszość: białoruska, czeska, litewska, niemiecka, ormiańska, rosyjska, słowacka, ukraińska, żydowska. Mniejszości etniczne: karaimska, 
łemkowska, romska, tatarska. 

9 Bezdomność i wykluczenie mieszkaniowe definiowane są zgodnie z Europejską typologią bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego 

ETHOS, w której wskazuje się okoliczności życia w bezdomności lub ekstremalne formy wykluczenia mieszkaniowego: 
1. Bez dachu nad głową (osoby żyjące w surowych i alarmujących warunkach) 
2. Bez miejsca zamieszkania (osoby przebywające w schroniskach dla bezdomnych, w schroniskach dla kobiet, schroniskach dla imigrantów, 
osoby opuszczające instytucje penitencjarne/karne/szpitale, instytucje opiekuńcze, osoby otrzymujące długookresowe wsparcie z powodu 
bezdomności - specjalistyczne zakwaterowanie wspierane) 
3. Niezabezpieczone zakwaterowanie (osoby posiadające niepewny najem z nakazem eksmisji, osoby zagrożone przemocą) 
4. Nieodpowiednie warunki mieszkaniowe (konstrukcje tymczasowe, mieszkania substandardowe – lokale nienadające się do zamieszkania 
wg standardu krajowego, skrajne przeludnienie). 
Osoby dorosłe mieszkające z rodzicami nie powinny być wykazywane we wskaźniku, chyba że wszystkie te osoby są bezdomne lub mieszkają 
w nieodpowiednich i niebezpiecznych warunkach. 
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 zostałem/am poinformowany/a o możliwości odmowy podania danych wrażliwych (tj. osoby  

z niepełnosprawnościami, migranci, osoby obcego pochodzenia i mniejszości, osoby z innych 

grup w niekorzystnej sytuacji społecznej), 

 zostałem/am poinformowany/a, że złożenie niniejszego formularza rekrutacyjnego nie jest 

jednoznaczne z zakwalifikowaniem się do udziału w projekcie, 

 zostałem/am poinformowany/a, że w przypadku zakwalifikowania się do udziału w projekcie 

mam obowiązek udziału w badaniach ewaluacyjnych prowadzonych przez Organizatora 

Projektu oraz podmioty zewnętrzne na zlecenie Instytucji Zarządzającej. 

 zgodnie z wymogami projektu jestem uprawniony/a do uczestniczenia w nim (spełniam 
warunki kwalifikowalności Uczestników/czek projektu tj. jestem osobą w wieku 25 lat lub 
więcej, pracuję lub zamieszkuję (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego10) na terenie 
województwa lubelskiego, posiadam niskie kwalifikacje (zgodnie z klasyfikacją ISCED – poziom 
do ISCED 3 włącznie), chcę z własnej inicjatywy podnieść, uzupełnić, potwierdzić swoje 
kwalifikacje 

 zostałem/am poinformowany/a, że z chwilą przystąpienia do projektu każdy uczestnik 
projektu będący osobą fizyczną składa oświadczenie o przyjęciu przez niego do wiadomości 
informacji, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz.1182, z późn. zm.). W przypadku uczestnika projektu nie 
posiadającego zdolności do czynności prawnych, oświadczenie składa jego opiekun prawny.  

 wyrażam zgodę na przetwarzanie danych przez Syntea S.A. oraz T-Matic Grupa Computer Plus 

Sp. z o.o na potrzeby rekrutacji 

 

 

 

 

 

 

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

MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU LUB OPIEKUNA 

PRAWNEGO 

 

 

                                                           
10 Osoba zamieszkała w rozumieniu Kodeksu Cywilnego: Rozdział II art. 25. Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której 

osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. 
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Załącznik nr 2 

Diagnoza potrzeb szkoleniowych  
stanu wiedzy/kompetencji/umiejętności w zakresie ICT 

 
Imię i nazwisko Uczestnika/czki projektu: ……………………………………………………………………………… 
 
 
1. Co jest niezbędne, aby móc korzystać z internetu?  

a. napęd DVD,  
b. ekran dotykowy,  
c. Wi-Fi,  
d. karta sieciowa.  

 
2. Przeglądarką internetową jest:  

a. Bing,  
b. Google,  
c. Edge,  
d. GPRS.  

 
3. Jaki symbol przyjmuje kursor po najechaniu na hiperłącze?  

a. gwiazdki,  
b. serca,  
c. dłoni,  
d. GPRS.  

 
4. Płyta CD umożliwia zapis:  

a. około 700 MB danych,  
b. około 2 GB danych,  
c. około 4,7 GB danych,  
d. Ponad 4,7 GB danych.  

 
5. Pamięć USB nosi również nazwę:  

a. laptop,  
b. notebook,  
c. pendrive,  
d. Flash.  

 
6. Aby zaznaczyć wszystkie pliki i foldery, należy użyć skrótu:  

a. Ctrl + C,  
b. Ctrl + X,  
c. Ctrl + F,  
d. Ctrl + A.  

 
7. Pole DW w formularzu pocztowym:  

a. pole przeznaczone na głównych odbiorców wiadomości  
b. wszyscy widzą w szczegółach wiadomości, głównego jej odbiorcę jak również wszystkie 

pozostałe adresy e-mail z pola DW, które otrzymały jej kopię.  
c. nie ma takiego pola w formularzu elektronicznej wiadomości (e-mail)  
d. odpowiedź A i B jest poprawna  
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8. Komunikator internetowy to:  
a. program komputerowy pozwalający na przesyłanie wiadomości e-mail  
b. program komputerowy pozwalający na przesyłanie natychmiastowych wiadomości  
c. zazwyczaj jest on w płatny i pracuje tylko pomiędzy dwoma komputerami w sieci Internet  
d. program z funkcją abonenckiej usługi telegraficznej, polegającej na przesyłaniu informacji  

w postaci alfanumerycznej, z repertuarem znaków określonym alfabetem telegraficznym.  
 
9. YouTube:  

a. jest to serwis internetowy, który umożliwia bezpłatne i nieograniczone umieszczanie, 
odtwarzanie strumieniowe (przekaz na żywo), ocenianie i komentowanie filmów  

b. jest to serwis internetowy, który umożliwia płatne umieszczanie, odtwarzanie strumieniowe 
(przekaz na żywo), ocenianie i komentowanie filmów  

c. jest to serwis internetowy, który umożliwia bezpłatne i nieograniczone umieszczanie, 
odtwarzanie strumieniowe (przekaz na żywo), ocenianie i komentowanie zdjęć  

d. jest to serwis internetowy, który umożliwia bezpłatne i nieograniczone umieszczanie, 
odtwarzanie strumieniowe (przekaz na żywo), ocenianie i komentowanie książek  

 
10. Grupy w serwisie Facebook.com dzielą się na:  

a. otwarte, zamknięte, prywatne  
b. publiczne, zamknięte, tajna  
c. otwarte, zamknięte, tajne  
d. otwarte, zamknięte  

 
11. Trollowanie jest to:  

a. wysyłanie niechcianych lub niepotrzebnych wiadomości elektronicznych do użytkowników 
sieci Internet i GSM  

b. antyspołeczne zachowanie charakterystyczne dla forów dyskusyjnych i innych miejsc  
w Internecie, w których prowadzi się dyskusje  

c. nie ma takiego pojęcia w informatyce  
d. odpowiedź A i B jest prawidłowa  

 
12. Cyberprzemoc to:  

a. inaczej Cybernękanie  
b. działania, które korzystają z technologii informacyjnych i komunikacyjnych mających na celu 

wspieranie powtarzających się, wrogich zachowań  
c. tworzenie satyrycznych ilustracji komputerowych i rozsyłanie ich po znajomych  
d. odpowiedź A i B jest prawidłowa  

 
13. Plik zawierający nagranie audio może mieć rozszerzenie:  

a. .mp3,  
b. .pdf,  
c. .png,  
d. .avi.  

 
14. Na której karcie programu Paint znajduje się polecenie pozwalające otworzyć istniejący plik:  

a. Narzędzia główne,  
b. Widok,  
c. Plik,  
d. Projektowanie.  

 
15. W trakcie wpisywania tekstu w Wordzie klawisz Enter powinieneś naciskać:  

a. na końcu każdego wiersza tekstu,  
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b. tylko kiedy chcesz rozpocząć nowy akapit,  
c. na końcu tekstu,  
d. wcale nie powinieneś naciskać klawisza Enter.  

 
16. Czerwone podkreślenie tekstu wprowadzanego w Wordzie oznacza:  

a. błędny lub niewystępujący w słowniku wyraz,  
b. błąd ortograficzny lub gramatyczny,  
c. że słowo jest bardzo istotne dla tekstu,  
d. nie ma żadnego znaczenia.  

 
17. W projekcie programu Movie Maker można umieścić pliki:  

a. z nagraniami wideo,  
b. z grafiką (JPEG, GIF, NPG i BMP),  
c. z nagraniami wideo i grafiką (JPEG, GIF, NPG i BMP),  
d. z nagraniami wideo, grafiką (JPEG, GIF, NPG i BMP) i nagraniami audio.  

 
18. Windows 10 jest przykładem:  

a. systemu operacyjnego,  
b. wirusa,  
c. gry komputerowej,  
d. programu służącego do tworzenia oprogramowania.  

 
19. Przykładem złośliwego oprogramowania nie jest:  

a. wirus,  
b. trojan,  
c. firewall,  
d. spyware.  

 
20. Hotspot to:  

a. publiczny punkt dostępowy do internetu,  
b. dowolna sieć Wi-Fi,  
c. sieć Wi-Fi dostępna tylko za opłatą,  
d. połączenie z internetem kablem.  

 
21. Co uważane jest za daną osobową w świetle polskiego prawa?  

a. imię,  
b. nazwisko,  
c. imię i nazwisko,  
d. numer PESEL.  

 
22. W jaki sposób witryny internetowe gromadzą dane osób odwiedzających te witryny?  

a. za pomocą plików cookies,  
b. za pomocą plików cakes,  
c. zbierają je jedynie, kiedy logujesz się na stronie,  
d. zbierają je jedynie, kiedy nie ma zainstalowanego programu antywirusowego.  

 
23. W jaki sposób można kontrolować swoje ślady cyfrowe w sieci?  

a. wyszukiwać za pomocą wyszukiwarki swoje dane osobowe,  
b. korzystać z trybu prywatnego przeglądarki,  
c. nie umieszczać zdjęć stawiających cię w złym świetle,  
d. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.  
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24. Phishing to:  
a. przestępstwo polegające na wyłudzaniu numerów kart kredytowych i PIN-ów,  
b. przestępstwo polegające na publikowaniu kompromitujących materiałów,  
c. prześladowanie poprzez wysyłanie gróźb za pomocą wiadomości SMS,  
d. przestępstwo polegające na łowieniu zagrożonych gatunków ryb.  

 
25. Urządzenia podłączane do komputera takie jak np. skaner lub głośniki nazywamy urządzeniami:  

a. peryferyjnymi  
b. zewnętrznymi  
c. przenośnymi  
d. wyjściowymi  

 
26. Jak nazywamy przenośny komputer osobisty bez klawiatury, obsługiwany za pomocą ekranu 

dotykowego?  
a. notebook  
b. laptop  
c. tablet  
d. ultrabook  

 
27. Które z podanych uszkodzeń nie są uszkodzeniami sprzętowymi?  

a. uszkodzenie pamięci RAM  
b. uszkodzenie urządzeń peryferyjnych  
c. uszkodzenie płyty głównej  
d. uzkodzenie systemu operacyjnego  

 
28. Co to jest Tutorial?  

a. samouczek w postaci filmu lub artykułu  
b. kanał na YouTube  
c. szkolenie elearningowe  
d. screencast  

 
29. Jak nazywa się prawo do użycia oprogramowania?  

a. licencja  
b. patent  
c. prawo autorskie  
d. autoryzacja  

 
30. Do czego służy platforma ePUAP?  

a. do realizacji spraw urzędowych za pośrednictwem Internetu  
b. do wyszukiwania multimediów udostępnionych na licencji Open Source  
c. do odzyskiwania danych  
d. czytnik kanałów RSS  
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Załącznik nr 2 

Deklaracja udziału w projekcie 

 

 

 

Ja, niżej podpisany/a............................................................................................................................... 
(Imię i nazwisko) 

 

 

.................................................................................................................................................................. 
(adres zamieszkania, PESEL) 

 

deklaruję udział w projekcie „Kompetencje cyfrowe” realizowanym od dnia 01.06.2016 r. do dnia 

31.07.2016 r. przez Syntea S.A. w partnerstwie z T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o. 

współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 12: Edukacja, 

kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.3: Kompetencje ustawiczne w zakresie ICT i języków obcych. 

 

Jednocześnie oświadczam, iż: 

1. Spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające mnie do udziału w projekcie, tzn.:  

a) pracuję lub zamieszkuję (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego1) na terenie. 

b) mam 25 lat lub więcej,  

b) posiadam niskie kwalifikacje (do poziomu ISCED 32) 

c) z własnej inicjatywy jestem zainteresowany/a zdobyciem, uzupełnieniem lub 

podwyższeniem wykształcenia ogólnego lub kompetencji kluczowych i kwalifikacji 

zawodowych w celu dostosowania kompetencji i kwalifikacji do potrzeb rynku. 

2. Zapoznałem(-am) się z regulaminem niniejszego Projektu i w pełni go akceptuję. 

3. Jestem świadomy(-a) obowiązków i praw Uczestnika Projektu, wynikających z regulaminu,  

w tym również, że opuszczenie i nieusprawiedliwienie więcej niż 20% godzin przewidzianych 

na realizację zajęć daje prawo Organizatorowi projektu do wykluczenia z dalszego udziału  

w projekcie. 

4. Przekazane przeze mnie dane są zgodne z prawdą. 

 

 

 

…..……………………………………… ……………..…………………………………………… 
MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU LUB OPIEKUNA 

PRAWNEGO 

                                                           
1 Osoba zamieszkała w rozumieniu Kodeksu Cywilnego: Rozdział II art. 25. Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której 

osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu 
2 ISCED 3: wykształcenie ponadgimnazjalne: ma na celu uzupełnienie wykształcenia średniego i przygotowanie do podjęcia studiów wyższych 

lub umożliwienie osobom uczącym się nabycia umiejętności istotnych dla podjęcia zatrudnienia. Uczniowie przystępują do nauki na tym 
poziomie zwykle pomiędzy 15 a 16 rokiem życia. Programy na poziomie ISCED 3 z reguły kończą się 12 lub 13 lat po rozpoczęciu nauki na 
poziomie ISCED 1 (lub mniej więcej w wieku 18 lat), przy czym najczęściej jest to okres 12 lat 
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Załącznik nr 3 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH 

OSOBOWYCH W ZBIORACH: 

ZBIÓR NR 1: Uczestnicy projektów dofinansowanych z europejskiego funduszu społecznego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego  
2014-2020, 

ZBIÓR NR 2: Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych. 
 

W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Kompetencje cyfrowe” wyrażam zgodę na przetwarzanie 

moich danych osobowych oraz oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: 

1) administratorem moich danych osobowych jest odpowiednio:  
a. Województwo Lubelskie z siedzibą w Lublinie przy ul. Spokojnej 4 dla zbioru nr 1. 
b. Minister Infrastruktury i Rozwoju z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2/4 dla zbioru nr 2. 

2) podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 oraz art. 27 
ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 
1182 z późn. zm.) – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 na podstawie:  
a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., 
b. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.,  
c. Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. poz.1146 z późn. zm.), 
d. rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. 
e. Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych 

na lata 2014-2020 (MIiR/H 2014-2020/13(01)/04/2015), 
f. Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej 

na lata 2014-2020 (MIiR/H 2014-2020/6(01)/03/2015), 
3) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu:  

a. udzielenia wsparcia uczestnikom projektu z uwzględnieniem rekrutacji, działań informacyjnych, 
monitorowania, sprawozdawczości, ewaluacji, kontroli i audytu prowadzonych w zakresie 
projektu – dotyczy zbioru nr 1. 

b. zarządzania, kontroli, audytu, ewaluacji, sprawozdawczości i raportowania w ramach Programu 
oraz zapewnienia realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania do 
publicznej wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie z funduszy polityki 
spójności w ramach Programu – dotyczy zbioru nr 2. 

4) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 
możliwości otrzymania wsparcia w ramach projektu, 

5) w ciągu 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dot. mojego statusu na 
rynku pracy oraz informacje nt. udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub 
nabycia kompetencji, 

6) w ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dot. mojego statusu 
na rynku pracy, 

7) mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 
 

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

MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU LUB OPIEKUNA 

PRAWNEGO 

 


