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REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE 
 

- ścieżka nabycia / podniesienia kwalifikacji i odbycia stażu zawodowego - 

 

„Nowe kwalifikacje, nowe działalności” 

nr projektu RPSL.07.04.02-24-0BC4/20 
 
 
Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy 
Poddziałanie 7.4.2 Outplacement 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020  

 

 

§ 1 
Definicje  

 
Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 

 

▪ Beneficjent (Projektodawca, Operator wsparcia finansowego) – podmiot realizujący projekt na 
podstawie umowy o dofinansowanie w ramach Poddziałania 7.4.2 RPO WSL.  
W ramach projektu „Nowe kwalifikacje, nowe działalności” funkcję Beneficjenta pełni: Fundacja 
Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia z siedzibą w Sosnowcu 

▪ Partner projektu – nie dotyczy 
▪ Projekt – „Nowe kwalifikacje, nowe działalności” 
▪ Biuro projektu – oznacza miejsce, w którym realizowany jest projekt przez zespół projektowy. Biuro 

projektu znajduje się w siedzibie Fundacji Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia, ul. Mazowiecka 
5, 41-205 Sosnowiec 

▪ Strona internetowa – strona internetowa, na której umieszczane będą informacje dotyczące projektu,  
dostępna pod adresem: www.nknd.frapz.org.pl 

▪ Kandydat na uczestnika projektu – osoba fizyczna, która ubiega się o zakwalifikowanie do udziału  
w projekcie i złożyła Formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi dokumentami. 

▪ Uczestnik projektu (UP) – osoba fizyczna, która została zakwalifikowana do udziału w projekcie.  
W trakcie realizacji projektu uczestnik może zmienić swój status z „osoby fizycznej” na „osobę fizyczną, 
która założyła działalność gospodarczą w trakcie korzystania ze wsparcia szkoleniowego w ramach 
projektu”. Uczestnik projektu, który jest jednocześnie beneficjentem pomocy de minimis nazywany 
jest „uczestnikiem projektu (beneficjentem pomocy)”.  

▪ Pracownik przewidziany do zwolnienia – zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z 
udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców 
i pracowników do zmian jest to: pracownik, który znajduje się w okresie wypowiedzenia stosunku 
pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracownika lub który został 
poinformowany przez pracodawcę o zamiarze nieprzedłużania przez niego stosunku pracy lub 
stosunku służbowego i nie posiada jednocześnie źródła dochodu z tytułu innej działalności 
zarobkowej wykonywanej w wymiarze równym lub większym niż połowa wymiaru czasu pracy lub nie 
jest jednocześnie osobą samozatrudnioną.  

▪ Pracownik zagrożony zwolnieniem -  zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z 
udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców 
i pracowników do zmian jest to: pracownik zatrudniony u pracodawcy, który w okresie 12 miesięcy 
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poprzedzających przystąpienie tego pracownika do projektu dokonał rozwiązania stosunku pracy lub 
stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 
marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn 
niedotyczących pracowników lub zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 
pracy – w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn u 
pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników – albo dokonał likwidacji stanowisk pracy z 
przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych lub technologicznych. Pracownik ten nie 
posiada jednocześnie źródła dochodu z tytułu innej działalności zarobkowej wykonywanej w 
wymiarze równym lub większym niż połowa wymiaru czasu pracy lub nie jest jednocześnie osobą 
samozatrudnioną. 

▪ Osoba zwolniona – zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do 
zmian jest to: osoba pozostająca bez zatrudnienia, która utraciła pracę z przyczyn niedotyczących 
pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu i nie posiada 
jednocześnie źródła dochodu z tytułu innej działalności zarobkowej wykonywanej w wymiarze 
równym lub większym niż połowa wymiaru czasu pracy lub nie jest jednocześnie osobą 
samozatrudnioną. 

▪ Osoba odchodząca z rolnictwa - zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i 
pracowników do zmian jest to: osoba podlegająca ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu na 
podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (KRUS) z tytułu 
prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie rolnym (w rozumieniu ustawy z dnia 
11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego), zamierzająca podjąć zatrudnienie lub inną 
działalność pozarolniczą, objętą obowiązkiem ubezpieczenia społecznego na podstawie ustawy z dnia 
13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (ZUS). 

▪ Outplacement – zaplanowane, kompleksowa działania, mająca na celu skuteczną organizację procesu 
zwolnień poprzez zaprojektowanie i udzielenie pomocy zwalnianym pracownikom w odnalezieniu się 
w nowej sytuacji życiowej, w tym przede wszystkim prowadzące do utrzymania lub podjęcia i 
utrzymania zatrudnienia, a także wsparcia osób odchodzących z rolnictwa. 

▪ Osoba z niepełnosprawnościami – osoba niepełnosprawna w rozumieniu Ustawy z dnia 27 sierpnia 
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także 
osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie 
zdrowia psychicznego. 

▪ Przyczyna niedotycząca pracownika, czyli leżąca po stronie zakładu pracy - obejmuje następujące 
przypadki: 

- rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników, 
zgodnie z przepisami o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z 
przyczyn niedotyczących pracowników lub zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, w przypadku 
rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy 
zatrudniającego mniej niż 20 pracowników, 

- rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z powodu ogłoszenia upadłości pracodawcy, 
jego likwidacji lub likwidacji stanowiska pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, 
produkcyjnych albo technologicznych, 

- wygaśnięcie stosunku pracy lub stosunku służbowego w przypadku śmierci pracodawcy lub gdy 
odrębne przepisy przewidują wygaśnięcie stosunku pracy lub stosunku służbowego w wyniku 
przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę i niezaproponowania przez tego 
pracodawcę nowych warunków pracy i płacy.  
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▪ Staż - nabywanie umiejętności praktycznych istotnych dla wykonywania pracy o określonej specyfice 
bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą, mające za zadanie przygotować osobę wchodzącą, 
powracającą na rynek pracy, planującą zmianę miejsca zatrudnienia lub podnoszącą swoje kwalifikacje 
do podjęcia, zmiany lub poprawy warunków zatrudnienia.  

▪ Dzień przystąpienia do projektu – za dzień przystąpienia do projektu uważa się dzień podpisania 
Umowy uczestnictwa w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-
2020 

▪ Dokumenty rekrutacyjne – dokumenty, o których mowa w § 5, pkt 4 niniejszego Regulaminu.  
▪ Dzień roboczy – należy przez to rozumieć dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni 

ustawowo wolnych od pracy, o których mowa w Ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych 
od pracy. 

▪ Instytucja Pośrednicząca (IP) – oznacza to Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach (ul. Kościuszki 30, 
40-048 Katowice). 

▪ Miejsce zamieszkania – miejscowość, w której osoba fizyczna przebywa z zamiarem stałego pobytu 
(zgodnie z art. 25 Kodeksu Cywilnego). 

▪ Pomoc de minimis – pomoc inna niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie; pomoc 
spełniająca przesłanki określone we właściwych przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących 
pomocy de minimis innej niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. 

▪ Oczywisty błąd pisarski – omyłki widoczne, przekręcenie, opuszczenie wyrazu, błąd logiczny, błąd 
pisarski lub inna podobna usterka w tekście, również omyłka, która nie jest widoczna w treści samego 
wniosku, jest jednak omyłką wynikającą z porównania treści innych fragmentów wniosku  
i/lub pozostałych dokumentów, stanowiących załączniki do wniosku, a przez dokonanie poprawki tej 
omyłki, właściwy sens oświadczenia pozostaje bez zmian.   

▪ Kwota minimalnego wynagrodzenia – kwota określona na podstawie art. 2 Ustawy z dnia  
10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 

▪ Dzień skutecznego doręczenia informacji kandydatowi/uczestnikowi projektu – za dzień 
skutecznego doręczenia informacji kandydatowi/uczestnikowi uznaje się: 
a) w przypadku odbioru osobistego lub przez pełnomocnika – datę odbioru osobistego potwierdzoną 

podpisem kandydata/UP lub pełnomocnika. Każda osoba biorąca udział  
w rekrutacji może ustanowić swojego pełnomocnika, zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego, do 
wykonywania czynności wynikających z ubiegania się o udział w projekcie (nie dotyczy udziału w 
rozmowach kwalifikacyjnych); 

b) w przypadku przesyłki za pośrednictwem operatora w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – 
Prawo pocztowe – datę wskazaną na zwrotnym potwierdzeniu odbioru (dostarczonemu zgodnie z 
postanowieniami art. 42-44 Kodeksu Postępowania Administracyjnego), a w razie braku podjęcia 
przesyłki – za dzień ten uznaje się czternasty dzień od dnia pierwszego awizowania przesyłki, a jeśli 
dzień ten przypada na dzień wolny od pracy, wówczas następny dzień roboczy; 

c) w drodze elektronicznej (w tym opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym) – jeśli UP 
udostępnił Beneficjentowi adres e-mail – datę potwierdzenia odbioru wiadomości elektronicznej 
(e-mail),  

Jeżeli doręczenie miało miejsce w więcej niż w jednej z form przewidzianych powyżej, skuteczność 
ustalana jest w zależności, która z powyższych dat jest wcześniejsza. 

▪ Dzień skutecznego doręczenia informacji Beneficjentowi przez kandydata/uczestnika projektu – za 
dzień skutecznego doręczenia informacji Beneficjentowi uznaje się: 
a) w przypadku doręczenia osobistego lub przez pełnomocnika – datę odbioru osobistego 

potwierdzoną podpisem pracownika Biura Projektu. Każda osoba biorąca udział w rekrutacji może 
ustanowić swojego pełnomocnika, zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego, do wykonywania 
czynności wynikających z ubiegania się o udział w projekcie (nie dotyczy udziału w rozmowach 
kwalifikacyjnych); 
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b)  w przypadku przesyłki za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 
23.11.2012 r. – Prawo pocztowe – datę nadania (tj. datę stempla pocztowego); 

c) w przypadku przesyłki za pośrednictwem firm kurierskich – datę wpływu do Biura Projektu; 
d) w drodze elektronicznej przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym; 

weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu – datę wpływu na adres Biura 
Projektu (obowiązujący adres mailowy: biuro@frapz.org.pl),  

Jeżeli doręczenie miało miejsce w więcej niż w jednej z form przewidzianych powyżej, skuteczność 
ustalana jest w zależności, która z powyższych dat jest wcześniejsza. 
Dopuszcza się przyjęcie dokumentów od uczestnika / pełnomocnika uczestnika, który pojawił się w 
Biurze Projektu w godzinach jego urzędowania, jednak z przyczyn od niego niezależnych (np. długi czas 
oczekiwania w kolejce do złożenia dokumentów) efektywne złożenie dokumentów nastąpiło już po 
czasie urzędowania Biura Projektu. 

▪ Zabezpieczenie zwrotu otrzymanego wsparcia – zabezpieczenie na wypadek niedotrzymania 
warunków umowy dotyczącej przyznania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości oraz 
finansowego wsparcia pomostowego, wnoszone przez Uczestnika/Uczestniczkę Projektu w formie  
i terminie określonym w umowie. 
 

Rozdział III. KRYTERIA KWALIFIKACYJNE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU 

§2. 

1. W projekcie mogą uczestniczyć osoby spełniające łącznie następujące warunki formalne: osoby zamieszkujące 

w rozumieniu przepisów KC1 na terenie województwa śląskiego należące przynajmniej do jednej z niżej 

wymienionych grup: 

a. są osobami zagrożonymi zwolnieniem,  

b. przewidzianymi do zwolnienia 

c. zwolnionymi z przyczyn niedotyczących pracownika (w tym są pracownikami lub byłymi pracownikami 

jednostek organizacyjnych spółek węglowych z terenu województwa śląskiego lub przedsiębiorstw z 

terenu województwa śląskiego z nimi powiązanych (kooperujących)  

d. są osobami odchodzącymi z rolnictwa.  

2. Projektodawca zastrzega sobie prawo takiego doboru Uczestników/-czek spełniających kryteria zawarte w pkt. 

1, aby możliwe było zrealizowanie wskaźników rezultatu i produktu określonych we wniosku o dofinansowanie. 

Rozdział IV. REKRUTACJA I PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ 

§1. 

1. Rekrutacja prowadzona będzie przez Projektodawcę w Biurze Projektu mieszczącym się przy ul. Mazowieckiej 5,  

w Sosnowcu, tel.: 32 785 42 21, w sposób otwarty i ciągły od września 2020 r. do października 2021 r. lub do 

wyczerpania miejsc  

2. Czytelnie wypełnione i podpisane dokumenty rekrutacyjne o których mowa w rozdziale IV §1. pkt. 3, należy złożyć w 

Biurze Projektu osobiście, za pośrednictwem poczty, kuriera lub elektronicznie (w przypadku przesłania skanu 

dokumentów, Kandydat/-ka na UP zobowiązany jest do dostarczenia oryginałów do Biura Projektu w ciągu 5 dni 

jednak nie później niż do dnia rozpoczęcia udziału w projekcie). 

3. W skład dokumentów rekrutacyjnych2 wchodzą: 

a) Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie - ścieżka nabycia / podniesienia kwalifikacji i odbycia stażu 

zawodowego, 

                                                           
1 Kodeks Cywilny Art.25  Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. 
2 Wzory dokumentów dostępne są w Biurze Projektu oraz na stronie: www.drugaszansa.frapz.org.pl. 
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b) Załącznik nr 1 do Regulaminu – FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KANDYDATA/-TKI NA UCZESTNIKA/-CZKĘ, 

c) Załącznik nr 2 do Regulaminu – OŚWIADCZENIE KANDYDATA/-KI DO UDZIAŁU W PROJEKCIE o przetwarzaniu 

danych osobowych, 

d) Załącznik nr 3 do Regulaminu – FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNIKA/-CZKI PROJEKTU, 

e) Załącznik nr 4 do Regulaminu – UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE, 

• Załącznik nr 1 do Umowy uczestnictwa - oświadczenie dane osobowe Uczestnika 

• Załącznik nr 2 do Umowy uczestnictwa w projekcie - zakres danych osobowych 
Złożenie dokumentów rekrutacyjnych Kandydata/Kandydatki nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do 

Projektu. 

4. Dodatkowo podczas rekrutacji Kandydat/-ka na Uczestnika/-czkę Projektu przedkłada: 

a) dowód osobisty – do wglądu. 

b) W przypadku osób zagrożonych zwolnieniem - wymagane jest zaświadczenie pracodawcy potwierdzające, że w 

okresie ostatnich 12 miesięcy w zakładzie pracy dokonywano rozwiązań stosunków pracy lub stosunków 

służbowych z przyczyn niedotyczących pracowników lub oświadczenie kandydata na uczestnika projektu w 

przedmiotowym zakresie, w przypadku gdy niemożliwym jest uzyskanie zaświadczenia od pracodawcy.  

c) W przypadku osób przewidzianych do zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracownika - wymagana jest 

uwierzytelniona przez kandydata kserokopia wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z 

przyczyn niedotyczących pracownika lub zaświadczenie od pracodawcy o zamiarze nie przedłużania z 

pracownikiem umowy z przyczyn niedotyczących pracownika. 

d) W przypadku osób zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy 

przed dniem przystąpienia do projektu – wymagana jest uwierzytelniona przez kandydata kserokopia 

świadectwa pracy, w którym powinien znaleźć się zapis wskazujący jednoznacznie przyczynę zwolnienia 

pracownika lub zaświadczenie od pracodawcy wskazujące przyczynę zwolnienia z zakładu pracy w przypadku 

gdy przyczyna dokonanego zwolnienia nie wynika jednoznacznie ze świadectwa pracy. Jedynie w indywidualnych 

przypadkach, gdy faktycznie niemożliwym jest uzyskanie ww. dokumentów, tj. zaświadczeń od pracodawcy,  

o których mowa w ppkt b) i c) dopuszczalne jest kwalifikowanie osób do projektu na podstawie złożonego 

imiennego oświadczenia zawierającego informację, iż pracodawca rozwiązując/wypowiadając umowę lub nie 

przedłużając umowy z kandydatem na uczestnika projektu poinformował go o przyczynach 

zwolnienia/wypowiedzenia lub nie przedłużenia umowy, które wynikały z przyczyn niedotyczących pracownika. 

Beneficjent zastrzega, iż w przypadku wątpliwości co do treści złożonego oświadczenia może zweryfikować jego 

zgodność ze stanem faktycznym. 

e) W przypadku osób z niepełnosprawnościami - uwierzytelniona przez kandydata/tkę kserokopia dokumentu 

potwierdzającego status osoby z niepełnosprawnościami: 

▪ w przypadku osób niepełnosprawnych w rozumieniu Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych będzie to: 
✓ orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni 

niepełnosprawności określonych w art. 3 wspomnianej ustawy lub 
✓ orzeczenie o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych 

przepisów, lub 
✓ orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia, 

lub 

▪ w przypadku osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o 

ochronie zdrowia psychicznego: 
✓ orzeczenie o niepełnosprawności, lub 
✓ inny dokument wydany przez lekarza poświadczający stan zdrowia, taki jak orzeczenie o 

stanie zdrowia lub opinia o stanie zdrowia. 

f) W przypadku osób odchodzących z rolnictwa i ich rodzin: 
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✓ Oświadczenie o zamiarze podjęcia zatrudnienia lub innej działalności pozarolniczej, objętej 
obowiązkiem ubezpieczenia społecznego na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 
r. o systemie ubezpieczeń społecznych (ZUS); 

✓ Zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu na podstawie ustawy z 

dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (KRUS), 

 

g) Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o okresie składkowym potwierdzające fakt 

odprowadzania składek przez pracodawcę / pracodawców w okresie 6 miesięcy przed datą 

przystąpienia Uczestnika do projektu. 
 

5. Dokumenty rekrutacyjne Kandydata/-tki zostaną sprawdzone pod względem formalnym przez wyznaczony personel 

Projektu. Po spełnieniu kryteriów kwalifikowalności, Kandydaci/-tki zostaną zaproszeni do wypełnienia 

FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO UCZESTNIKA/-CZKI PROJEKTU oraz podpisania UMOWY UCZESTNICTWA W 

PROJEKCIE.  

6. W przypadku zgłoszenia się do udziału w projekcie większej liczby Kandydatów/tek w ramach prowadzonej rekrutacji 

zostanie stworzona lista rezerwowa. Osoby z listy rezerwowej wezmą udział w projekcie w wypadku rezygnacji 

Uczestnika/czki projektu. 

7. Rekrutacja odbywa się z uwzględnieniem zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami oraz zasadę równości szans kobiet i mężczyzn. Beneficjent zakłada zakwalifikowanie do 

udziału w projekcie łącznie 40 Uczestników/czek Projektu, w tym 24 kobiety i 16 mężczyzn, przy czym dla „ścieżki 

stażowej” określonej zapisami niniejszego regulaminu zostanie zakwalifikowanych do udziału w projekcie 20 osób, 

12 kobiet i 8 mężczyzn). 

8. Projektodawca zastrzega sobie prawo do podejmowania decyzji o ograniczaniu lub intensyfikowaniu procesu 

rekrutacji w danych okresach realizacji Projektu w zależności od potrzeb oraz po ewentualnych zmianach liczb 

Uczestników/czek Projektu, po uzyskaniu zgody IP, na podstawie zmienionego wniosku o dofinansowanie. 

9. Informacje o rekrutacji znajdują się na stronie: www.drugaszansa.frapz.org.pl oraz w Biurze Projektu. 

10. Dokumenty rekrutacyjne Uczestników/-czek Projektu gromadzone są w Biurze Projektu. 

11. Beneficjent ma prawo żądać od Uczestnika/ -czki projektu zwrotu w odpowiednim zakresie kosztów związanych 

z Jego/Jej udziałem w projekcie, wraz z odsetkami, jeżeli w trakcie realizacji projektu lub po jego zakończeniu 

okaże się, że Uczestnik projektu nie spełniał warunków udziału w projekcie lub podał nieprawdziwe dane  

w oświadczeniach i dokumentach rekrutacyjnych albo, gdy wyjdzie na jaw, że nie spełniał warunków do 

otrzymania poszczególnych świadczeń w ramach umowy. 

Rozdział V. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

§1. 

1. Przetwarzanie danych osobowych Kandydatów na Uczestników Projektu: 

a) Przesłanką umożliwiającą legalne przetwarzanie danych osobowych Kandydatów na Uczestników Projektu jest art. 

6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE; 

b) W związku z realizacją procesu rekrutacji do niniejszego projektu przetwarzane będą następujące kategorie danych 

osobowych Kandydata na Uczestnika Projektu: Imię, Nazwisko, Płeć, Data urodzenia, Poziom wykształcenia, 

Informacja o niepełnosprawności, Województwo, Powiat, Gmina, Telefon kontaktowy, Status na rynku pracy w 

chwili przystąpienia do projektu, Przynależność do pozostałych grup osób kwalifikujących się do udziału w projekcie, 

- zakres zgodny z Wytycznymi w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej 

na lata 2014-2020; 
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c) Dane osobowe będą przetwarzane od dnia podpisania oświadczenia do dnia kończącego obligatoryjny okres 

przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu, zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami lub dnia 

wycofania zgody; 

d) Administratorem danych osobowych jest Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia  

ul. Mazowiecka 5, 41-205 Sosnowiec, kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych -

daneosobowe@frapz.org.pl 

e) Dane osobowe będą wykorzystywane jedynie w celu rekrutacji do niniejszego projektu oraz dokumentacji tego 

procesu; 

2. Dane osobowe będą przetwarzane przez:  

a) Beneficjenta – Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia z siedzibą w Sosnowcu (41 – 205), 

ul. Mazowiecka 5, telefon: 32 785 42 21; 

b) Instytucje kontrolne upoważnione do przetwarzania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa; 

c) O powierzeniu danych osobowych do przetwarzania innym podmiotom Kandydat zostanie poinformowany  

drogą mailową, a w przypadku braku maila drogą pisemną; 

d) Kandydat na Uczestnika Projektu ma prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia  

lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku podejrzenia 

naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych. Wymienione prawa będą traktowane w sposób określony  

w artykułach 13 do 19 Rozdziału III: „Prawa osoby, której dane dotyczą” rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  

i Rady (UE) 2016/679; 

f) Podanie przez Kandydata na Uczestnika Projektu danych osobowych, o których mowa powyżej, jest niezbędne do 

realizacji procesu rekrutacji. Odmowa ich przekazania jest jednoznaczna z brakiem możliwości rozpoczęcia udziału 

w procesie rekrutacji do projektu; 

g) Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym decyzji będących wynikiem 

profilowania. 

3. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Projektu: 

a) Przesłanką umożliwiającą legalne przetwarzanie danych osobowych Uczestników Projektu jest art. 6 ust. 1 lit. 

a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE; 

b) W związku z realizacją projektu przetwarzane będą następujące kategorie danych osobowych Uczestnika 

Projektu: Imię, Nazwisko, Płeć, Wiek w chwili przystąpienia do projektu, PESEL, Kraj, Wykształcenie, Zawód 

wyuczony/wykonywany, Województwo, Powiat, Gmina, Miejscowość, Ulica, Numer budynku/lokalu, Kod 

pocztowy, Telefon kontaktowy, Adres e-mail, Status na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu, 

Przynależność do mniejszości narodowej lub etnicznej, Bycie migrantem, Bycie osobą obcego pochodzenia, 

Informacje o bezdomności lub dotknięciu wykluczeniem z dostępu do mieszkań, Informacje  

o niepełnosprawności, Informacje o pozostawaniu w innej niekorzystnej sytuacji społecznej - zakres zgodny z 

Wytycznymi w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-

2020; 

c) O powierzeniu danych osobowych do przetwarzania innym podmiotom Uczestnik zostanie poinformowany  

w drodze mailowej, a w przypadku braku maila drogą pisemną; 

d) Uczestnik Projektu ma prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie  

bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 
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prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku podejrzenia 

naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych. Wymienione prawa będą traktowane w sposób określony 

w artykułach 13 do 19 Rozdziału III: „Prawa osoby, której dane dotyczą” rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679; 

e) Podanie przez Uczestnika Projektu danych osobowych, o których mowa powyżej, służy realizacji projektu. 

Odmowa ich przetwarzania jest jednoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa w projekcie; 

f) Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym decyzji będących 

wynikiem profilowania; 

g) Administratorem danych osobowych Uczestników Projektu jest Zarząd Województwa Śląskiego pełniący 

funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-

2020 (RPO WSL 2014-2020), mający siedzibę przy ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice adres email: 

kancelaria@slaskie.pl, strona internetowa: bip.slaskie.pl;  

h) Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, adres email: 

daneosobowe@slaskie.pl; 

i) Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji obowiązków związanych z realizacją projektu,  

w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, 

kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WSL 2014-2020; 

j) Dane osobowe będą przetwarzane przez: Beneficjenta, Instytucję Zarządzającą, Instytucję Pośredniczącą oraz 

instytucje kontrolne upoważnione do przetwarzania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów 

prawa; 

k) W związku z realizacją projektu przetwarzane będą kategorie danych osobowych zgodne z zakresem z 

Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-

2020; 

l) Podanie danych przez Uczestnika projektu i zgoda na ich przetwarzanie jest wymogiem ustawowym i jest 

niezbędne do uczestnictwa w projekcie;  

m) Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa  

art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 - dane 

osobowe są niezbędne dla realizacji RPO WSL 2014-2020 na podstawie:  

•  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. ustanawiającego 

wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego 

Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006; 

• Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013r.  

w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006; 

• Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 

perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.); 

n) Dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Beneficjentowi realizującemu Projekt Fundacji 

Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia z siedzibą w Sosnowcu (41 – 205), ul. Mazowiecka 5, telefon: 32 785 

42 21, oraz podmiotom, które na zlecenie Beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu – świadczącym usługi 

szkoleniowe, wsparcia, doradztwa; 

o) Dane osobowe mogą zostać powierzone do przetwarzania podmiotom realizującym badania ewaluacyjne  

lub inne działania na zlecenie Instytucji Zarządzającej lub Beneficjenta; 

p) Dane osobowe Uczestników Projektu będą udostępniane na rzecz potencjalnych pracodawców  

w celu prezentacji Uczestnika Projektu jako kandydata do pracy i umożliwienia kontaktu z Uczestnikiem 

Projektu; 

mailto:daneosobowe@slaskie.pl
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q) Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. 

Dane będą także przekazywane do Centralnego Systemu Teleinformatycznego prowadzonego przez ministra 

właściwego do spraw rozwoju regionalnego, ul. Wspólna 2/4 00- 926 Warszawa;  

r) Uczestnik Projektu zobowiązany jest w ciągu 3 miesięcy po zakończeniu/przerwaniu udziału w projekcie 

dostarczenia wszystkich dokumentów i informacji dotyczących statusu na rynku pracy i do 4 tygodni informacje 

nt. udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji, potwierdzone 

stosownym dokumentem; 

s) Uczestnik Projektu udostępni informację o swojej sytuacji na rynku pracy firmom badawczym realizującym                                                              

ewaluacje/analizy/ekspertyzy na zlecenie Instytucji Zarządzającej; 

t) Dane osobowe Uczestnika Projektu będą przechowywane do czasu rozliczenia RPO WSL 2014-2020 oraz 

zakończenia archiwizowania dokumentacji; 

u) Uczestnik Projektu może skontaktować się z Beneficjentem w kwestiach związanych z danymi osobowymi 

wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: daneosobowe@frapz.org.pl 

v) Uczestnik Projektu ma prawo do wniesienia skargi do Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Zarządzającej lub 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku podejrzenia naruszenia przepisów o ochronie 

danych osobowych; 

w) Uczestnik Projektu ma prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, a także prawo do przenoszenia 

danych. Wymienione prawa będą traktowane w sposób określony w artykułach 13 do 19 Rozdziału III: „Prawa 

osoby, której dane dotyczą” rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. 

Rozdział VI. ZAKRES WSPARCIA 

§1. 

1. W ramach Projektu zaplanowane zostało wsparcie dla Uczestników/czek Projektu w następującym zakresie: 

a) Stworzenie Indywidualnego Planu Działania – 3h/os. 

b) Poradnictwo zawodowe oraz ewentualna modyfikacja IPD dla każdego Ucz. – 2h/os. 

c) Pośrednictwo pracy –  5h/os. 

d) Szkolenie/kurs zawodowy nadający kwalifikacje lub podnoszące kompetencje zawodowe – wymiar zgodny z 

tematyką szkolenia – udział w zależności od IPD 

e) Szkolenie „miękkie” – wymiar zgodny z tematyką szkolenia – udział w zależności od IPD 

f) Szkolenie / kurs komputerowy – wymiar zgodny z tematyką szkolenia – udział w zależności od IPD 

g) Staż u lokalnego pracodawcy o czasie trwania średnio 5 miesięcy. Staż rozpocznie się nie wcześniej niż po 

utworzeniu Indywidualnego Planu Działania. 

h) Stypendium szkoleniowe w wysokości 8,53 zł brutto za każdą godzinę odbytego szkolenia (potwierdzonego 

podpisem na liście obecności). Uczestnik/-czka Projektu ma prawo zrezygnować ze stypendium szkoleniowego 

w uzasadnionych przypadkach. W tym celu Uczestnik/-czka składa stosowne oświadczenie. 

i) Stypendium stażowe w wysokości 1.969,63 zł/os./miesiąc (w tym składki ZUS). 

j) Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i na staż do pracodawcy w wysokości 9,60 zł/os./dzień szkoleniowy/stażowy. 

k) Sfinansowanie badań lekarskich, szkoleń wstępnych BHP i ubezpieczenia 

2. Wszystkie formy wsparcia realizowane w ramach Projektu dofinansowane są z Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

3. Uczestnicy/-czki Projektu nie ponoszą żadnych opłat z tytułu uczestnictwa w oferowanych w ramach Projektu 

formach wsparcia. 

4. W chwili zawierania umowy uczestnictwa w projekcie Uczestnik/-czka Projektu jest zobowiązany do wypełnienia, 

podpisania i dostarczenia kompletu dokumentów, o których mowa w rozdziale IV §1 pkt 3.   

mailto:daneosobowe@frapz.org.pl


 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

 

St
ro

n
a 

1
0 

5. Każdy z Uczestników/czek projektu otrzymuje ofertę wsparcia w zakresie aktywizacji zawodowej, obejmującą takie 

formy pomocy, które zostaną zidentyfikowane u niego jako niezbędne w celu poprawy sytuacji na rynku pracy lub 

uzyskania zatrudnienia. 

Rozdział VII. ZASADY MONITORINGU UCZESTNIKÓW 

§1. 

1. Uczestnicy/-czki Projektu zobowiązani/-e są do każdorazowego potwierdzania skorzystania ze wsparcia poprzez 

złożenie podpisu na właściwym dokumencie (m.in. lista obecności, karta doradcza). 

2. Uczestnicy/-czki Projektu zobowiązani/-e są do wypełniania ankiet monitorujących/ewaluacyjnych.  

3. Informacje, o których mowa w pkt. 1-2 będą wykorzystywane do wywiązania się Projektodawcy z obowiązków 

sprawozdawczych z realizacji Projektu wobec IP.  

Rozdział VIII. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW 

§1. 

1. Na Uczestnikach/-czkach Projektu spoczywają następujące obowiązki: 

a) przestrzeganie niniejszego Regulaminu oraz przepisów prawa powszechnego, 

b) wypełnienie niezbędnych dokumentów związanych z udziałem w projekcie, udostępnionych przez Beneficjenta 

oraz upoważnione do tego instytucje, tj. w szczególności: ankiet ewaluacyjnych/monitorujących i dokumentów 

niezbędnych do określenia poziomu wiedzy, kompetencji, motywacji i predyspozycji (w zależności od specyfiki 

form wsparcia), 

c) uczestniczenie we wszystkich formach wsparcia, które zostały dla Uczestnika/-czki Projektu przewidziane i tam 

gdzie to konieczne potwierdzenie tego faktu własnym podpisem (na liście obecności, formularzu doradztwa, 

etc.), 

d) zgłoszenie (minimum na tydzień przed rozpoczęciem formy wsparcia, w ramach której wypłacane będzie 

stypendium) pracownikom Projektu fakt korzystania z pomocy społecznej w celu wspólnego ustalenia, czy 

pozyskiwane stypendium szkoleniowe będzie miało wpływ na wysokość i fakt pobierania pomocy, 

e) przystąpienie do egzaminów w ramach szkoleń zawodowych, 

f) punktualne przychodzenia na zajęcia, 

g) usprawiedliwienie nieobecności w Biurze Projektu w terminie 3 dni od daty zaistnienia zdarzenia, 

h) rzetelne przygotowanie się do zajęć zgodnie z poleceniami trenerów/wykładowców, 

i) poinformowanie o podjęciu zatrudnienia – złożenie w Biurze Projektu kserokopii dokumentów potwierdzających 

uzyskanie zatrudnienia (zaświadczenia z zakładu pracy, umowy potwierdzającej zatrudnienie), bądź podjęcia 

działalności gospodarczej (wydruk z CEIDG lub potwierdzenie opłaty składek ZUS przez 3 miesiące lub 

zaświadczenie z ZUS, US, Urzędu Miasta/Gminy) oraz uzyskaniu kwalifikacji (kopie certyfikatów/świadectw 

potwierdzających nabycie kwalifikacji). 

Rozdział IX. REZYGNACJA Z UDZIAŁU W PROJEKCIE 

§1. 

1. Rezygnacja z udziału w Projekcie może nastąpić wyłącznie z następujących powodów: 

- usprawiedliwiona konieczność rezygnacji z udziału w projekcie, wynikająca wyłącznie z przyczyn zdrowotnych bądź 

losowych, których wystąpienia nie można było przewidzieć,  

- udokumentowane podjęcie zatrudnienia przed zakończeniem pełnej ścieżki wsparcia.  
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§2. 

1. W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z udziału w Projekcie w trakcie trwania wsparcia, w szczególności 

szkolenia/kursu zawodowego lub stażu, Projektodawca może wystąpić do Uczestnika/-czki o zwrot całości lub 

części kosztów związanych z dotychczas otrzymanym wsparciem. 

2. Projektodawca zastrzega sobie prawo do skreślenia uczestnika z listy poszczególnych form wsparcia w przypadku 

naruszenia przez Uczestnika/-czkę Projektu niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego, 

a w szczególności w przypadku naruszenia nietykalności cielesnej innego słuchacza, trenera/doradcy  

lub pracownika Biura Projektu, udowodnionego aktu kradzieży, obecności w stanie nietrzeźwym na zajęciach  

lub okazywaniem jawnej agresji względem osób wyżej wymienionych, a także w przypadku podania przez 

Uczestnika/-czkę projektu nieprawdziwych informacji w procesie rekrutacji do projektu, powtarzającej się 

nieusprawiedliwionej nieobecności, braku kontaktu z Uczestnikiem/-czką projektu np. w związku ze zmianą danych 

kontaktowych i niepoinformowania o tym fakcie personelu projektu .  

3. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika/-czki z listy osób zakwalifikowanych do Projektu, jego miejsce 

zajmie kolejna osoba z listy rezerwowej Projektu. 

Rozdział X. ZAKOŃCZENIE UDZIAŁU W PROJEKCIE 

§1. 

1. Uczestnik/-czka Projektu kończy udział w projekcie:  

a) po odbyciu wszystkich planowanych formach wsparcia (zgodnie z zaplanowaną ścieżką wsparcia), lub 

b) w momencie przerwania odbierania zaplanowanych form wsparcia w związku z podjęciem zatrudnienia 

(zatrudnienie poza wsparciem w ramach projektu). 

c) w przypadku, o którym mowa w rozdziale IX. Rezygnacja udziału w projekcie §2. pkt. 2. 

Rozdział XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§1. 

1. Ostateczna interpretacja zapisów Regulaminu Projektu należy do Koordynatora Projektu działającego z upoważnienia 

i w porozumieniu z Projektodawcą. 

2. Projektodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania uzupełnień do niniejszego Regulaminu rekrutacji i udziału  

w Projekcie w trakcie trwania Projektu. Wprowadzona do Regulaminu zmiana nie może skutkować nierównym 

traktowaniem Kandydatów/Kandydatek, chyba, że konieczność dokonania zmiany wynika z przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa. 

3. Kwestie sporne nieuregulowane w regulaminie rozstrzygane będą przez Koordynatora Projektu. 

4. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej: 

www.drugaszansa.frapz.org.pl 

 

Załączniki do Regulaminu: 

1. Załącznik nr 1 do Regulaminu – FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KANDYDATA/-TKI NA UCZESTNIKA/-CZKĘ, 

2. Załącznik nr 2 do Regulaminu – OŚWIADCZENIE KANDYDATA/-KI DO UDZIAŁU W PROJEKCIE o przetwarzaniu 

danych osobowych, 

3. Załącznik nr 3 do Regulaminu – Formularz Uczestnika/-czki projektu 

4. Załącznik nr 4 do Regulaminu – Umowa uczestnictwa w projekcie wraz z załącznikami 

 


