
 

 

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE 
  „Doskonalenie zawodowe kluczem do sukcesu” 

 

§1 
Postanowienia ogólne 

 
1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie „Doskonalenie 

zawodowe kluczem do sukcesu”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu X Edukacja dla rozwoju regionu, 
Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałania 10.3.4 Kształcenie i doskonalenie 
zawodowe osób dorosłych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 
na lata 2014-2020, na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr RPMA.10.03.4-14-
2129/15-00 zawartej z Instytucją Pośredniczącą – Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów 
Unijnych. 

2. Organizatorem projektu i Wnioskodawcą jest T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o.  
3. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego i ze środków Budżetu Państwa.  
4. Objaśnienie pojęć:  

a) Projekt - projekt realizowany w ramach umowy podpisanej pomiędzy Mazowiecką 
Jednostką Wdrażania Programów Unijnych a  T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o.     
o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 10.3.4 Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

b) Organizator – T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o. 
c) Biuro Projektu – miejsce, w którym można składać dokumenty rekrutacyjne, 

przechowywana jest dokumentacja projektu oraz umożliwiony jest kontakt z personelem 
projektu. 

d) Uczestnik Projektu (UP) - należy przez to rozumieć osoby bezpośrednio korzystające z 
udzielanego wsparcia, czyli uczestnicy szkoleń. 

e) Osoba zatrudniona – to osoba zatrudniona  na podstawie stosunku pracy (umowa o 
pracę, powołanie, mianowanie lub wybór) lub stosunku służbowego, łącznie z 
sezonowymi i zatrudnionymi dorywczo oraz osoby zatrudnione za granicą na rzecz 
jednostek krajowych. Status na rynku pracy określany jest w dniu rozpoczęcia 
uczestnictwa w projekcie. 

f) Osoba bezrobotna – osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie 
poszukujące zatrudnienia. Definicja uwzględnia osoby zarejestrowane w powiatowym 
urzędzie pracy jako bezrobotne zgodnie z krajowymi przepisami jak również osoby 
bezrobotne w rozumieniu badania aktywności ekonomicznej ludności (BAEL). Osoby 
kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w 
rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), należy uznać za 
osoby bezrobotne. 

g) Osoba o niskich kwalifikacjach - osoba posiadająca wykształcenie do poziomu ISCED 3 
włącznie zgodnie z Międzynarodową Standardową Klasyfikacją Kształcenia (ISCED 2011) 
zaaprobowaną przez Konferencję Ogólną UNESCO (wykształcenie maksymalnie 
ponadgimnazjalne). Osoba przystępująca do projektu wykazuje najwyższy ukończony 
poziom ISCED. 



 

 

 

h) Osoba pochodząca z obszarów wiejskich - osoba przebywająca na obszarach słabo 
zaludnionych zgodnie ze stopniem urbanizacji (DEGURBA kategoria 3). Obszary słabo 
zaludnione to obszary, na których więcej niż 50% populacji zamieszkuje tereny wiejskie. 

i) Zaświadczenie o zatrudnieniu – dokument potwierdzający zatrudnienie. Uczestnik 
zakwalifikowany do udziału w projekcie zobowiązany jest do jego dostarczenia wraz z 
Formularzem zgłoszeniowym. 

j) Zaświadczenie o statusie osoby bezrobotnej – dokument potwierdzający posiadanie 
statusu osoby bezrobotnej wystawiony przez uprawniony Organ, tj. Powiatowy Urząd 
Pracy. Uczestnik zakwalifikowany do udziału w projekcie zobowiązany jest do jego 
dostarczenia wraz z Formularzem zgłoszeniowym. 

k) 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. 

5. Projekt skierowany jest do 120 osób dorosłych od 18 r.ż. zamieszkujących na terenie 
województwa mazowieckiego, zgłaszających z własnej inicjatywy chęć nabywania kompetencji i 
kwalifikacji zawodowych wraz z ich formalnym potwierdzeniem.  

 
§2 

Cel projektu  
 

1. Celem głównym projektu jest podniesienie, zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych przez 120 
osób (48K, 72M) dorosłych zamieszkujących woj. mazowieckie, w szczególności powiat 
ostrołęcki, wołomiński, ostrowski, które z własnej inicjatywy są zainteresowane dostosowaniem 
kwalifikacji i umiejętności do zmian zachodzących w nowoczesnej gospodarce w okresie od 
01.09.2016 – 31.10.2017. 

2. Cel projektu zostanie osiągnięty przez udział Uczestników Projektu w pozaszkolnych formach 
kształcenia ustawicznego, w postaci szkoleń, kończących się egzaminami przeprowadzonymi  
przez Instytucje akredytujące /zewnętrzne.  

 
§3 

Czas realizacji   
 

1. Projekt jest realizowany w okresie od 1 września 2016r. – 31 października 2017r. 
2. Zajęcia realizowane w ramach projektu będą odbywały się zgodnie z harmonogramem 

opracowanym przez Projektodawcę.  
 

§4 
Kryteria uczestnictwa w projekcie    

 
1. Uczestnikiem Projektu może być jedynie osoba spełniająca łącznie następujące warunki: 

a) jest osobą dorosłą (w wieku powyżej 18 roku życia) korzystającą z pełni praw 
publicznych i posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych; 

b) jest osobą zamieszkałą na obszarze powiatu ostrołęckiego, ostrowskiego, wołomińskiego  
w województwie mazowieckim (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego); 

c) jest osobą pracującą lub jest osobą bezrobotną. 
d) jest osobą zgłaszającą z własnej inicjatywy chęć nabycia/podniesienia kwalifikacji 

zawodowych i potwierdzonych certyfikatem zewnętrznym poza czasem i miejscem 
pracy.  

 



 

 

 

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-d;  
c) przyznane punkty premiujące:  

 osoby niepełnosprawne  – 10 pkt.  
 osoby posiadające niskie kwalifikacje – 5 pkt.  
 osoby mieszkające na obszarach wiejskich – 5 pkt.  

W przypadku równej liczby punktów decyduje kolejność zgłoszeń.  
d) kryteria określone we wniosku o dofinansowanie projektu: 

 założona w projekcie liczba kobiet (48) i mężczyzn (72),  
 założona w projekcie liczba osób zatrudnionych - 80 osób  (32K/48M) 
 założona w projekcie liczba osób bezrobotnych - 40 osób (16K/24M) 
 założona w projekcie liczba osób niepełnosprawnych - 12 osób (5K/7M) 
 założona w projekcie liczba osób zamieszkujących obszary wiejskie - 60 osób 

(24K/36M) 
 założona w projekcie liczba osób o niskich kwalifikacjach - 36 osób  (15K/21M) 

4. Uczestnikami Projektu nie mogą być osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność 
gospodarczą.  

5. Każdy Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.  
6. Każda z osób zainteresowanych projektem może złożyć formularz zgłoszeniowy tylko na jeden 

wybrany przez siebie temat szkolenia.   
 

§5 
Zasady rekrutacji  

 
1. Rekrutacja do udziału w projekcie „Doskonalenie zawodowe kluczem do sukcesu” jest 

prowadzona przez Projektodawcę, na podstawie niniejszego Regulaminu oraz zgodnie z zasadą 
równości szans, w tym równości szans kobiet i mężczyzn. 

2. Rekrutacja  prowadzona jest w  okresie: 01.09.2016 – 31.10.2017 z zachowaniem polityki 
równych szans i zrównoważonego rozwoju. 

3. Rekrutacja prowadzona jest poprzez informacje na portalach internetowych, mailing do 
przedsiębiorstw z woj. mazowieckiego z obszarów objętych projektem, jak również 
zamieszczeniem informacji na stronie internetowej Projektodawcy www.computerplus.com.pl w 
zakładce dedykowanej projektowi.  

4. Nabór do Projektu odbywa się na podstawie Dokumentów Rekrutacyjnych, tj. : 
a) formularza zgłoszeniowego 
b) oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych 
c) zaświadczenia o zatrudnieniu (jeśli dotyczy) 
d) zaświadczenie z PUP o statusie osoby bezrobotnej (jeśli dotyczy) 
e) Zaświadczenie o niepełnosprawności (do wglądu)  

Dostarczenie ww. dokumentów jest warunkiem uczestnictwa Uczestnika w Projekcie.  
5. Zgłoszenia do udziału w Projekcie „Doskonalenie zawodowe kluczem do sukcesu” można 

dokonać poprzez dostarczenie Dokumentacji Rekrutacyjnej do Biura Projektu (ul. Plac Generała 
Józefa Bema 9, 07-410  Ostrołęka) 

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 scanu 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 120 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: 48 Kobiet, 72 Mężczyzn), a także kolejność zgłoszeń (decydująca będzie data 
wpływu kompletnej Dokumentacji Rekrutacyjnej do Projektodawcy). Pierwszeństwo udziału, 
przy spełnieniu ww. kryteriów będą mieć osoby z terenów wiejskich (minimum 50% UP) i osoby 
niepełnosprawne 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 
Zasady organizacji wsparcia w ramach projektu   

 
1. W projekcie będą realizowane następujące szkolenia: 

a) Komputerowe wspomaganie projektowania AutoCAD - 80 godzin, grupy 10 osobowe, 
w tym:  
 2 grupy stanowić będą osoby pracujące  
 1 grupa stanowić będzie osoby bezrobotne 

b) Projektowanie w SolidWorks -  80 godzin, grupy 10 osobowe, w tym:  
 2 grupy stanowić będą osoby pracujące 
 1 grupa stanowić będzie osoby bezrobotne 

c) Grafika komputerowa -  80 godzin, grupa 10 osobowa, w tym:  
 1 grupa stanowić będzie osoby pracujące 

d) Projektowanie i aranżacja wnętrz w 3ds MAX  - 80 godzin, grupy 10 osobowe, w tym:  
 2 grupy stanowić będą osoby pracujące 
 1 grupa stanowić będzie osoby bezrobotne 

e) Księgowość  komputerowa -  120 godzin, grupa 10 osobowa, w tym:  
 1 grupa stanowić będzie osoby bezrobotne 

f) Projektowanie rzeczywistości rozszerzonej - 80 godzin, grupa 10 osobowa, w tym:  
 1 grupa stanowić będzie osoby pracujące   

2. Zajęcia będą prowadzone z zastosowaniem zajęć teoretycznych i praktycznych. 
3. Szkolenia zakończą się egzaminem zewnętrznym.  
4. Szkolenia odbywać się będą na terenie miast: Ostrołęka, Ostrów Mazowiecka, Wołomin. 

(Miejsce szkoleń będzie uzależnione od ilości zgłoszeń z danego powiatu) 
5. Zajęcia odbywać się będą po ok. 6 h lekcyjnych dziennie w systemie:  

a) weekendowym (sobota - niedziela) – dotyczy szkoleń skierowanych do osób pracujących  
b) dziennym (poniedziałek – piątek) - dotyczy szkoleń skierowanych do osób bezrobotnych 

6. Uczestnicy zostaną powiadomieni przez Organizatora o miejscu i harmonogramie szkoleń w 
formie telefonicznej lub e-mailowej, nie później niż 3 dni robocze przed jego rozpoczęciem.  

7. W przypadkach niezależnych od Organizatora miejsce, terminy szkoleń lub poszczególnych zajęć 
mogą ulec zmianie. Organizator niezwłocznie powiadomi uczestników o zmianie terminu lub 
miejsca szkolenia w formie telefonicznej lub e-mailowej.  

8. Każdy uczestnik szkoleń otrzymuje teczkę, notes, długopis i pendrive z materiałami 
szkoleniowymi oraz skrypt/książki, które stają się jego własnością po zakończeniu udziału w 
projekcie.  

9. Każdy Uczestnik Projektu otrzyma wyżywienie podczas szkolenia (przerwa kawowa i obiad).  
10. Dla 60% uczestników Projektu dojeżdżających z obszarów wiejskich: osób niepełnosprawnych, 

osób bezrobotnych przewidziany jest zwrot kosztów dojazdu. 
11. W przypadku nieobecności na zajęciach, uczestnik szkolenia zobowiązany jest do samodzielnego 

zrealizowania materiału będącego przedmiotem opuszczonych zajęć.  
12. Każdy Uczestnik Projektu jest objęty ubezpieczeniem NNW w ramach szkolenia w którym 

uczestniczy.  
13. Każdy Uczestnik Projektu, który ukończy szkolenie otrzyma zaświadczenie/certyfikat 

uczestnictwa w szkoleniu.   
14. Każdy Uczestnik szkoleń zobowiązany jest do przystąpienia zewnętrznego egzaminu końcowego 

na zakończenie szkoleń.  
15. Każdy Uczestnik Projektu zobowiązany jest do wypełniania wszystkich wymaganych ankiet 

ewaluacyjnych w trakcie trwania projektu.  



 

 

 

16. W przypadku zmiany lub pojawienia się dodatkowych dokumentów wymaganych od 
uczestników projektu zobowiązani są oni dostarczyć ww. dokumenty w trybie i terminie 
wskazanym przez Organizatora.  

18. Koszty uczestnictwa w szkoleniu Uczestnika Projektu w wysokości 100% będą pokrywane ze 
Środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa.  

 
§7 

Zasady uczestnictwa w projekcie  
 
1. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, rozpoczęcie przez Uczestnika 
udziału w projekcie następuje z dniem podpisania Oświadczenia uczestnictwa w Projekcie.  

2. Z chwilą rozpoczęcia szkolenia Uczestnik Projektu zobowiązany jest do:  
a) systematycznego, punktualnego i aktywnego w nich uczestnictwa,  
b) przygotowywania się do zajęć i realizowania na czas zadanych prac,  
c) każdorazowego potwierdzania uczestnictwa na listach obecności, a także na liście 

potwierdzającej skorzystanie z cateringu 
d) uczestnictwa w zajęciach (w stopniu gwarantującym frekwencję minimum 80%),  
e) potwierdzania odbioru materiałów szkoleniowych i dydaktycznych,  
f) udziału w badaniach ewaluacyjnych, w tym wypełniania pre testow, post testow oraz 

ankiet oceny szkolenia,  
g) szanowania sprzętów stanowiących wyposażenie i otaczania opieką powierzonych 

pomocy naukowych,  
h) niezwłocznego informowania Koordynatora Projektu o wszelkich zmianach danych 

zawartych w formularzu zgłoszeniowym, 
i) bieżącego informowania Projektodawcy o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić 

dalszy udział w Projekcie, 
a) przystąpienia do egzaminu zewnętrznego przeprowadzonego przez Instytucje 

akredytujące /zewnętrzne i  poinformowania Projektodawcy o rezultatach egzaminu, 
j) przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. 

3. Udział Uczestnika Projektu we wszystkich zajęciach przewidzianych harmonogramem zajęć jest 
obowiązkowy.  

4. Uczestnik Projektu ma prawo: 
a) uczestniczyć w szkoleniach w miejscu oraz terminach wskazanych przez Projektodawcę, 
b) do nieusprawiedliwionej nieobecności w wymiarze maksymalnie 3 dni szkoleniowych, 
c) otrzymywać świadczenia przewidziane w Projekcie, o których mowa w §6 niniejszego 

Regulaminu. 
 

§8 
Zasady rezygnacji z udziału w projekcie  

 

1. Uczestnik projektu może zrezygnować lub zostać wykluczonym z udziału w projekcie.  
2. Rezygnacja z udziału w projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności finansowej przysługuje tylko 

wtedy, gdy jest zgłoszona najpóźniej na 3 dni robocze przed rozpoczęciem przez Uczestnika 
Projektu uczestnictwa w szkoleniu (rezygnacja bez podania przyczyny), a także w trakcie trwania 
szkolenia wyłącznie w przypadku, gdy rezygnacja jest usprawiedliwiona ważnymi powodami 
osobistymi lub zawodowymi niezawinionymi przez Uczestnika (np. choroba, choroba dziecka, 
dłuższa delegacja).  



 

 

 

3. Projektodawca zastrzega sobie prawo do oceny istnienia przesłanek poprzez żądanie od 
Uczestnika przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających te okoliczności 
(zaświadczenie lekarskie, oświadczenie itp.). 

4. W przypadku rezygnacji Uczestnika Projektu z udziału w Projekcie po upływie terminu 
wskazanego w pkt 2, jak również z nieuzasadnionych przyczyn lub skreślenia z listy Uczestnika 
Projektu, spowodowanego niewypełnieniem postanowień zawartych w Regulaminie, Uczestnik 
Projektu zobowiązany jest do pokrycia kosztów szkolenia. 

5. Uczestnik może zostać wykluczony z udziału w projekcie z powodu: 
a) przekroczenia 20% nieobecności na szkoleniu (niezależnie od powodów nieobecności)   
b) rażącego naruszenia norm społecznych (w szczególności zakłócania przebiegu zajęć 

uniemożliwiającego prawidłowe ich przeprowadzenie oraz udziału w zajęciach osób w 
stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających, a fakt ten zostanie 
stwierdzony przez trenera na podstawie jego zachowania lub innych symptomów 
zewnętrznych) 

c) podania w dokumentach rekrutacyjnych nieprawdziwych danych i informacji.  
d) W przypadku wystąpienia innych okoliczności nieukończenia szkolenia.  

5. Decyzję w zakresie wykluczenia Uczestnika z udziału w projekcie podejmuje Organizator.  
6. Uczestnik, który został wykluczony z projektu z powodów określonych w ust. 8 jest zobowiązany 

do zwrotu kosztów swojego uczestnictwa w projekcie. 
7. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie lub skreślenia z Listy Uczestników Projektu,  

Uczestnik jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych materiałów edukacyjnych. Niedopełnienie 
tego obowiązku skutkować będzie obciążeniem finansowym Uczestnika do wysokości wartości 
otrzymanych materiałów.  

 
§8 

Zasady monitoringu   
 
1. Zgodnie z wymogami Projektu Uczestnik podlega procesowi monitoringu oraz ewaluacji,  

mającego na celu ocenę skuteczności działań podjętych w ramach Projektu. 
2. W celu przeprowadzenia procesu monitoringu, ewaluacji i oceny Uczestnik jest zobowiązany do 

udzielenia informacji na temat rezultatów jego uczestnictwa w Projekcie. 
3. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na 

udostępnienie i przetwarzanie danych osobowych oraz o zaakceptowaniu obowiązujących w 
ramach Projektu zasad monitoringu, kontroli i ewaluacji.  

 

 
§9 

Ochrona danych osobowych  
 
1.  Dane osobowe uczestników projektu będą przechowywane i przetwarzane wyłącznie w celu 

umożliwienia monitoringu, kontroli i ewaluacji Projektu pn. „Doskonalenie zawodowe kluczem 
do sukcesu”. 

2. Projektodawca zobowiązuje się przestrzegać zapisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 ochronie 
danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926) oraz Rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji 
przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim 
powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych 
osobowych (Dz. U. 2004r. nr 100 poz. 1024) w stosunku do powierzonych i przetwarzanych 
danych osobowych.  



 

 

 

 
§10  

Postanowienia końcowe   
 

1. Niniejszy Regulamin rekrutacji i udziału w Projekcie wchodzi w życie z dniem 1 września 2016r. i 
obowiązuje przez okres realizacji projektu.  

2. Regulamin jest dostępny w Biurze Projektu ul. Plac Generała Józefa Bema 9, 07-410  Ostrołęka 
oraz na stronie Organizatora www.computerplus.com.pl w zakładce dotyczącej Projektu. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące 
wytyczne i zasady oraz odpowiednie przepisy traktujące Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.  

4. Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji Projektu.  
5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu 

wymagają formy pisemnej. Zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania zmienionego 
Regulaminu na stronie internetowej Organizatora.  

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzję podejmuje Organizator.  
 
 
 

Białystok, 01.09.2016  


