
 
 

 

 

Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu 

32-600 Oświęcim, ul. Leszczyńskiej 7 

tel. 33 8475473, fax 33 8475479 
grafik@szih.pl  

Eturia Sp. z o.o. 

30-234 Kraków, ul. Kołłątajowskiej 25j/26 

tel. 12 4212713, fax: 12 2660855 
rl@eturia.pl 

 1 / 5 

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie  
 

I. Informacja o projekcie 

§ 1  

1. Projekt „Wykwalifikowany grafik komputerowy — kurs Adobe Photoshop i CorelDraw” 

realizowany jest przez Lidera projektu Eturię Sp. z o.o. w partnerstwie ze Społeczną Szkołą 

Zarządzania i Handlu współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego (POKL Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 – 

Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 – Wspieranie rozwoju 

kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw). 

2. Projekt realizowany będzie w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. na terenie 

jedenastu powiatów: bocheńskiego, brzeskiego, dąbrowskiego, oświęcimskiego, 

tarnowskiego, wielickiego, limanowskiego, nowosądeckiego, nowotarskiego, wadowickiego, 

m. Tarnów i obejmuje: 

 szkolenie stacjonarne w soboty i niedziele w wymiarze 36 godzin w zakresie 

profesjonalnych programów graficznych Adobe Photoshop oraz CorelDraw; 

 kurs e-learningowy w wymiarze 8 godzin umożliwiający kontakt online z trenerem oraz 

dostęp do chat boxu i materiałów dydaktycznych. 

3. Odbędzie się jedenaście edycji szkolenia, dokładne terminy i miejsca szkoleń będą 

sukcesywnie umieszczane na stronie internetowej projektu: http://grafik.szih.pl/. 

4. Niniejszy Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (zwany dalej „Regulaminem”) 

określa między innymi grupę docelową projektu, sposób prowadzenia rekrutacji do projektu 

oraz prawa i obowiązki uczestnika projektu.  

 
II. Warunki uczestnictwa w projekcie 

§ 2  

Uczestnikami projektu (beneficjentami ostatecznymi) mogą być osoby, które spełniają 

jednocześnie następujące warunki: 

 ukończyły 18 lat; 

 zatrudnione są na podstawie umowy o pracę, powołania, mianowania, wyboru lub 

spółdzielczej umowy o pracę na terenie powiatu: bocheńskiego, brzeskiego, 

dąbrowskiego, oświęcimskiego, tarnowskiego, wielickiego, limanowskiego, 

nowosądeckiego, nowotarskiego, wadowickiego, m. Tarnów; 

 mieszkają na terenie województwa małopolskiego zgodnie z rozumieniem Kodeksu 

Cywilnego; 

 dobrowolnie (z własnej inicjatywy) zgłoszą chęć uczestnictwa w projekcie poza 

godzinami swojej pracy; 

 nie prowadzą działalności gospodarczej; 

 wniosą opłatę jako wkład własny w wysokości 84,70 złotych, co stanowi 10% wartości 

szkolenia jako wkład własny.  
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§ 3  

W celu osiągnięcia wymaganych wskaźników Kierownik Projektu może wprowadzić limity 

udziału np. kobiet i mężczyzn w poszczególnych powiatach. Informacja o wprowadzonych 

limitach zostanie podana do wiadomości wraz z sukcesywnie ogłaszanym harmonogramem 

szkoleń. 

 
III. Przebieg procesu rekrutacji 

§ 4  

1. Rekrutacja beneficjentów ostatecznych do projektu jest otwarta, ciągła i prowadzona do 

30 listopada 2012 r. Kwalifikacja będzie cykliczna przed każdą edycją szkolenia. 

2. Odbędzie się jedenaście edycji szkolenia, dokładne terminy i miejsca szkoleń będą 

sukcesywnie umieszczane na stronie internetowej projektu: http://grafik.szih.pl/. 

3. Biuro projektu czynne jest w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 

16:00 i mieści się pod adresem:  

Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu  

ul. Leszczyńskiej 7  

32-600 Oświęcim  

e-poczta: grafik@szih.pl  

tel. 33 847 54 73, fax 33 847 54 79  

4. Zgłoszenie do projektu następuje poprzez wypełnienie elektronicznie (o ile platforma zostanie 

uruchomiona) lub w postaci papierowej dokumentu rekrutacyjnego — „Deklaracja udziału 

uczestnika w projekcie. Formularz zgłoszeniowy” (druk: GRA-1) — wzór stanowi załącznik 

nr 1 do „Regulaminu” oraz dostarczenie do biura projektu najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć 

(osobiście, kurierem lub pocztą) następujących dokumentów: 

 Deklaracja udziału uczestnika w projekcie. Formularz zgłoszeniowy; 

 Formularz PEFS (druk: GRA-2) — wzór stanowi załącznik  nr 2 do „Regulaminu”; 

 Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzania danych 

osobowych (druk: GRA-3) — wzór stanowi załącznik nr 3 do „Regulaminu”; 

 Aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu (druk: GRA-4) wystawione przez pracodawcę, nie 

wcześniej niż na 30 dni przed złożeniem dokumentów, zawierające co najmniej dane 

indentyfikacyjne pracodawcy (NIP, numer KRS, nazwa, adres siedziby) rodzaj umowy 

i okres zatrudnienia — wzór stanowi załącznik nr 4 do „Regulaminu”. 

 

§ 5  

1. Rekrutację osób do uczestnictwa w projekcie prowadzi Specjalista ds. promocji i rekrutacji. 

2. Rekrutacja prowadzona jest dla każdego powiatu odrębnie i odbywa się w następujących 

etapach: 

a. przyjmowanie zgłoszeń; 
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b. weryfikacja formalna złożonych wniosków; 

c. selekcja kandydatów i sporządzenie listy uczestników szkolenia. 

3. Każdy wpływający do biura projektu wniosek będzie opatrzony datą i godziną oraz kolejno 

nadawanym unikatowym numerem wpływu (NIB). 

4. Kandydat/kandydatka na uczestnika projektu ma możliwość jednorazowego uzupełnienia 

braków formalnych w terminie wyznaczonym przez Specjalistę ds. promocji i rekrutacji. 

Następnie Specjalista ds. promocji i rekrutacji ustala listę rankingową osób 

zakwalifikowanych do projektu w kolejności uzyskanych punktów według skali punktowej 

zgodnej z kryteriami selekcji i założonymi parytetami. Kryteriami rekrutacji i selekcji są: 

 ponadpodstawowa znajomość obsługi komputera — 1 pkt; 

 zamiar podjęcia stałej pracy na stanowisku grafika komputerowego — 1 pkt; 

 pracownicy/pracownice zatrudnieni w jednym miejscu pracy stanowią nie więcej niż 20% 

uczestników jednej edycji kursu; 

 pracodawca uczestnika/uczestniczki kursu jest niezależny od podmiotów biorących udział 

w realizacji projektu. 

Jeżeli zaistnieje konieczność skorzystania z kryterium dodatkowego to będzie nim kolejność 

zgłoszeń kandydatów/kandydatek do projektu. O kolejności zgłoszeń decyduje faktyczna data 

i godzina wpływu dokumentów do biura projektu. W wypadku wniosków składanych 

elektronicznie data i godzina wpływu będzie tożsama z narzuconymi przez system 

komputerowy. 

5. Lista rankingowa (druk: GRA-5) liczy tyle wniosków, ile przewiduje liczebność rekrutowanej 

grupy. Wzór listy rankingowej stanowi załącznik nr 5 do „Regulaminu”. 
 

§ 6 

Pozostałe wnioski tworzą listę rezerwową (druk:GRA-6), w kolejności takiej jak opisana w § 

5 ust. 4, z której osoby mogą być dołączane do uczestnictwa w projekcie, o ile któraś z osób 

na liście rankingowej zrezygnuje z udziału w projekcie. Za rezygnację beneficjenta 

ostatecznego z udziału w projekcie uznajemy również nieobecność na pierwszych zajęciach. 

Wzór listy rezerwowej stanowi załącznik nr 6 do „Regulaminu”. 

 

§ 7  

Lista rankingowa i lista rezerwowa zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Biurze 

Projektu oraz na stronie internetowej projektu http://grafik.szih.pl/. Zarówno lista 

rankingowa jak i lista rezerwowa nie będą zawierały danych osobowych beneficjentów 

ostatecznych, a jedynie nadany unikatowy numer NIB. 
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§ 8  
1. Osoba zakwalifikowana do projektu wnosi odpłatność, o której mowa w § 2 na konto:  

Eturia Sp. z o.o.  

Bank Spółdzielczy w Chrzanowie,  

15 8444 0008 0000 0083 8964 0006  

W treści wpłaty wpłacający podaje: „udział w projekcie Wykwalifikowany grafik komputerowy 

— kurs Adobe Photoshop i CorelDraw”. 

2. W wypadku gdy wpłata wnoszona jest przelewem z konta innego niż konto wnioskodawcy – 

dodatkowo należy podać imię i nazwisko wnioskodawcy. 

3. Wpłat należy dokonać w ciągu 3 dni od powiadomienia o zakwalifikowaniu do uczestnictwa 

w szkoleniu. 

4. W razie rezygnacji ze szkolenia z przyczyn leżących po stronie beneficjenta ostatecznego, 

kwota udziału własnego nie podlega zwrotowi. 

5. Osoby, które w wyznaczonym czasie nie dokonały wpłaty decyzją Kierownika Projektu 

zostają z listy skreślone a na ich miejsce wpisuje się kolejne osoby z listy rezerwowej 

wyznaczając im równocześnie 3-dniowy okres na dokonanie wpłaty. 

 
IV. Postępowanie reklamacyjne 

§ 9  

1. W terminie 2 dni roboczych od opublikowania list rankingowych i rezerwowych osoby 

zainteresowane mogą złożyć reklamację do Kierownika Projektu.  

2. W terminie kolejnych 2 dni roboczych Kierownik Projektu rozpatruje reklamację, 

a w wypadku uznania reklamacji, publikuje ostateczną listę rankingową i rezerwową.  

3. Rozpatrzenie reklamacji przez Kierownika Projektu wyczerpuje drogę postępowania 

reklamacyjnego w projekcie.  

 
V. Uczestnictwo w zajęciach 

§ 10  

1. Beneficjent ostateczny może brać udział tylko w jednym szkoleniu w ramach projektu.  

2. Udział w szkoleniu możliwy jest tylko po podpisaniu umowy szkoleniowej i dokonaniu 

wpłaty. 

3. Uczestnik zobowiązany jest do: 

 wniesienia opłaty za kurs w wysokości 84,70 złotych; 

 podpisania umowy szkoleniowej oraz wypełnienia dokumentu — „Formularz PEFS” 

(druk: GRA-2); 

 systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach potwierdzanego własnoręcznym 

podpisem na liście obecności oraz zdanie dwóch części egzaminu (teoretycznej 
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i praktycznej). Minimalna frekwencja beneficjenta ostatecznego na szkoleniu 

uprawniająca do przystąpienia do egzaminu teoretycznego i praktycznego wynosi 80%; 

 korzystania z platformy e-learningowej. 

4. Organizator zapewnia materiały szkoleniowe, uczestnik staje się ich własnością z chwilą 

pisemnego potwierdzenia odbioru. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu lub 

skreślenia z listy uczestników, beneficjent ostateczny zobowiązany jest do zwrotu 

otrzymanych materiałów.  

5. W przypadku nieobecności na szkoleniu uczestnik zobowiązany jest do samodzielnego 

zrealizowania materiału będącego przedmiotem opuszczonych zajęć.  

6. Beneficjent ostateczny jest zobowiązany do uczestnictwa w monitoringu i ewaluacji projektu, 

w szczególności do wypełniania ankiet i udzielania informacji dotyczących postępów 

w kształceniu.  

7. Ukończenie kursu potwierdzone jest odpowiednim certyfikatem.  

 
VI. Postanowienia końcowe 

§ 11 

1. Niniejszy „Regulamin” zatwierdza oraz zmienia Kierownik Projektu „Wykwalifikowany 

grafik komputerowy — kurs Adobe Photoshop i CorelDraw”.  

2. Prawo interpretacji i zmiany „Regulaminu” należy do Lidera projektu Eturii Sp. z o.o. oraz 

Partnera projektu Społecznej Szkoły Zarządzania i Handlu.  

3. Aktualna treść „Regulaminu” dostępna jest w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej 

projektu.  

4. Regulamin obowiązuje od dnia jego zatwierdzenia.  

 

 

 

 

 
Zatwierdzam,  
25.01.2012 r. 
Marta Kurzak 

..…………..….………………………..  

data i podpis kierownika projektu 


