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Regulamin rekrutacji uczestników dotyczący  

działań informacyjno-edukacyjnych realizowanych  

w ramach IV Kamienia Milowego w projekcie partnerskim  

pn.: „Liderzy kooperacji”. 

 
 

§ 1 Informacje ogólne 
 

1. Projekt partnerski pn.: „Liderzy kooperacji” jest realizowany w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś. Priorytetowa II Efektywne polityki 

publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna 

(zwanego dalej Projektem). 

2. Projekt realizowany jest przez 5 Partnerów: Lidera - Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej w Rzeszowie oraz Partnerów: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  

w Białymstoku, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, Regionalny Ośrodek 

Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach 

oraz Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie. 

3. Celem Projektu jest wypracowanie i wdrożenie Modelu Kooperacji (modelowego schematu 

współpracy) pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej (zwanego dalej Modelem 

Kooperacji). 

4. Czas realizacji projektu: od 01.04.2018 r. do 30.09.2021 r. 

5. Regulamin określa ogólne warunki naboru uczestników na działania edukacyjne 

tj.: konferencję edukacyjną dla przedstawicieli JST i pracowników socjalnych, spotkanie 

seminaryjno – webinarowe dla podmiotów sektorowych i szkolenie seminaryjno – 

webinarowe dla PCPR w projekcie partnerskim pn. "Liderzy kooperacji". 
 

§ 2 Definicje 
 

Ilekroć w niniejszym regulaminie występują poniżej zdefiniowane pojęcia, należy je rozumieć 

w sposób następujący: 

1. Regulamin – niniejszy Regulamin. 

2. ROPS – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie . 

3. Biuro Projektu – siedziba Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie,  

ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów. 

4. Partnerzy Projektu – Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej z woj.  Mazowieckiego, 

Lubelskiego Świętokrzyskiego, Podlaskiego, Podkarpackiego. 

5. Organizator spotkania – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie. 

6. Konferencja edukacyjna dla przedstawicieli JST i pracowników socjalnych - 1- dniowe 

(6 h) wydarzenie realizowane w formie zdalnej, mające na celu upowszechnienie 3 Modeli 

Kooperacji. 

7. Spotkanie seminaryjno – webinarowe dla podmiotów sektorowych - 1- dniowe (6 h)  

wydarzenie realizowane w formie zdalnej mające na celu upowszechnienie współpracy 

podmiotów w 3 Modelach Kooperacji. 
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8. Szkolenie seminaryjno - webinarowe (webinarium) – 3- dniowe wydarzenie realizowane 

w formie zdalnej mające na celu uzyskanie lub uzupełnienie wiedzy Uczestników. 

9. Uczestnik - pełnoletnia osoba fizyczna uczestnicząca w działaniach informacyjno-

edukacyjnych, z tym, że pierwszeństwo w rekrutacji będą miały osoby z podmiotów 

uczestniczących w I i II Kamieniu Milowym projektu. Status uczestnika wymaga złożenia 

niezbędnych dokumentów rekrutacyjnych będących załącznikiem do niniejszego 

Regulaminu. 

10. Dane osobowe – wszelkie informacje związane ze zidentyfikowaną lub możliwą do 

zidentyfikowania osobą fizyczną. Osoba jest uznawana za osobę bezpośrednio lub 

pośrednio identyfikowalną poprzez odniesienie do identyfikatora, takiego jak nazwa, 

numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden lub 

więcej czynników specyficznych dla fizycznego, fizjologicznego, genetycznego, 

umysłowego, ekonomicznego, kulturowego lub społecznego tożsamość tej osoby 

fizycznej. 

11. Przetwarzanie danych osobowych – jakiekolwiek operacje wykonywane na danych 

osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, 

udostępnianie i usuwanie. 

12. Strona internetowa – strona przez którą Użytkownik uzyskuje dostęp do webinarium. 

13. Komunikacja – za podstawę komunikacji w sprawach związanych z organizacją 

webinarium przyjmuje się drogę e-mailową i/lub telefoniczną. 

14. Dokumenty rekrutacyjne – w skład dokumentów rekrutacyjnych wchodzą: Formularz 

zgłoszeniowy wraz ze zgodami. 
 

§ 3 Uczestnicy  
 

1. Uczestnikami konferencji edukacyjnej dla przedstawicieli JST i pracowników socjalnych 

mogą być przedstawiciele JST: marszałka, wójtów, starostów, radnych powiatu i gminy, 

członkowie zarządu, pracownicy PCPR i OPS z terenu województwa podkarpackiego. 

2. Uczestnikami spotkania seminaryjno – webinarowego dla podmiotów sektorowych mogą 

być przedstawiciele podmiotów sektorowych z terenu województwa podkarpackiego. 

3. Uczestnikami szkolenia seminaryjno-webinarowego dla PCPR mogą być 

dyrektorzy/kierownicy i pracownicy PCPR z terenu województwa podkarpackiego. 

4. Organizator spotkania informuje, że osoba z danej instytucji może uczestniczyć tylko  

w jednej formie działań informacyjno-edukacyjnych w ramach Projektu. 

5. Konferencja edukacyjna dla przedstawicieli JST i pracowników socjalnych, spotkanie 

seminaryjno – webinarowe dla podmiotów sektorowych i szkolenie seminaryjno – 

webinarowe dla PCPR realizowane są zgodnie z zasadami polityki równych szans - 

oznacza to, że mogą w nim brać udział osoby bez względu na wiek, płeć, stopień 

niepełnosprawności oraz miejsce zamieszkania. 
 

§ 4 Zgłoszenie uczestnictwa 
 

1. Rekrutacja ma charakter otwarty. Informacja o terminach działań informacyjno-

edukacyjnych będzie rozpowszechniania w następujący sposób: 
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 pojawi się na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej  

w  Rzeszowie,  

 ponadto za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) zostanie rozesłana 

informacja dotycząca działań informacyjno-edukacyjnych do wszystkich uprawnionych 

podmiotów w województwie podkarpackim. 

2. Podstawą rekrutacji jest poprawnie wypełniony: “Formularz zgłoszeniowy wraz ze zgodami” 

- stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu  dostarczone w określonym terminie 

do siedziby Biura Projektu za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail). 

3. „Formularz zgłoszeniowy wraz ze zgodami”, jest dostępny na stronie internetowej: 

www.rops.rzeszow.pl dot. projektu „Liderzy kooperacji” w zakładce „Rekrutacja”. 

4. Złożenie „Formularza zgłoszeniowego” wraz ze „Zgodą na przetwarzanie danych 

osobowych oraz utrwalania wizerunku”  stanowi podstawę do zakwalifikowania się  

do udziału w działaniach informacyjno-edukacyjnych.  

5. Dokumenty należy przesłać do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie 

mailem. W tytule e-maila należy podać – Imię i Nazwisko, nazwę podmiotu z którego 

uczestnik bierze udział oraz rodzaj działania edukacyjnego wg wzoru:  

np. Anna Kowalska, PCPR w Rzeszowie – konferencja edukacyjna dla przedstawicieli 

JST i pracowników socjalnych . 

6. Zgłoszenia uczestnictwa (prawidłowo wypełniony „Formularz zgłoszeniowy wraz ze 

zgodami”) będzie przyjmowane na adres e-mail wskazany w zaproszeniu. 

7. Dokumenty niekompletne i/lub złożone po terminie nie będą przyjmowane. Niezłożenie 

dokumentów wskazanych pkt 2 skutkuje brakiem możliwości udziału w działaniach 

informacyjno-edukacyjnych. 

8. Podpisanie „Formularza zgłoszeniowego” jest równoznaczne z zapoznaniem się  

z niniejszym Regulaminem. 

9. Osoba zakwalifikowana do udziału w działaniach informacyjno-edukacyjnych zostanie 

poinformowana o tym drogą elektroniczną na podany w „Formularzu zgłoszeniowym” adres 

e-mail. Brak takiej informacji jest równoznaczny z tym, że dana osoba nie zakwalifikowała 

się do udziału w działaniach informacyjno-edukacyjnych. 

10. W przypadku większej liczby zgłoszeń na dany termin działań informacyjno-edukacyjnych, 

stworzona zostanie lista rezerwowa. 

11. Przy tworzeniu listy uczestników działań informacyjno-edukacyjnych w pierwszej 

kolejności będą uwzględniane osoby, które były członkami Gminno-Powiatowych 

Zespołów Kooperacji i/lub Partnerskich Zespołów Kooperacji, (uczestniczyły w I lub II 

kamieniu milowym projektu), które prawidłowo wypełniły „Formularz zgłoszeniowy”. 

Następnie decydować będzie kolejność zgłoszeń. 

12. Osoby zakwalifikowane do udziału muszą posiadać zgodę pracodawcy na 

uczestnictwo w działaniach informacyjno-edukacyjnych. 

13. Osoby zakwalifikowane do spotkań seminaryjno – webinarowych dla podmiotów 

sektorowych i szkolenia seminaryjno – webinarowego dla PCPR zobowiązane są do 

wypełnienia i przesłania skanem oraz pocztą tradycyjną na adres ROPS w Rzeszowie 

„Deklaracji uczestnictwa” oraz „Oświadczenia uczestnika projektu”. 

14. Osoba zakwalifikowana do udziału w działaniach informacyjno-edukacyjnych ma 

możliwość rezygnacji w jego udziale. Rezygnacja musi być przesłana niezwłocznie na 

http://www.rops.rzeszow.pl/


 

 

St
ro

n
a4

 

adres e-mail podany w zaproszeniu pisząc w tytule: Rezygnacja z webinarium Anna 

Kowalska PCPR w Rzeszowie. Dodatkowo taka osoba jest zobligowana do 

poinformowania pracownika ROPS  drogą  telefoniczną nr telefonu: (17) 747-06-38.  

Rezygnację należy złożyć nie później niż 3 dni robocze przez planowanym 

spotkaniem. 

15. W przypadku rezygnacji osoby z uczestnictwa w działaniu edukacyjnym zostanie 

zaproszona osoba z listy rezerwowej. Jeżeli rezygnacja nastąpi w krótszym terminie niż 

wskazanym powyżej, pracodawca uczestnika zobowiązany jest do oddelegowania innego 

pracownika. 

16. Dokumenty rekrutacyjne nie podlegają zwrotowi. 
 

§ 5 Warunki organizacji i uczestnictwa 
 

1. Maksymalna liczba osób biorących udział w działaniach informacyjno-edukacyjnych 

wynosi:  

- konferencja edukacyjna dla przedstawicieli JST i pracowników socjalnych – 50 osób, 

- spotkanie seminaryjno – webinarowe dla podmiotów sektorowych – 30 osób (2 spotkania 

x 15 osób), 

- szkolenie seminaryjno – webinarowe dla PCPR – 15 osób. 

2. Udział w działaniach informacyjno-edukacyjnych jest możliwy po zalogowaniu się do 

zaplanowanego spotkania za pośrednictwem otrzymanego od Organizatora spotkania linku 

dostępu. 

3. Uczestnik działań informacyjno-edukacyjnych zobowiązany jest pod groźbą usunięcia 

z listy wydarzenia, zalogować się Imieniem i Nazwiskiem i nazwą instytucji wg wzoru:  

Anna Kowalska PCPR Rzeszów 

podanym w procesie rejestracji (warunek konieczny do weryfikacji uczestników). 

4. Uczestnik zobowiązuje się do korzystania z działań informacyjno-edukacyjnych i serwisu 

zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, 

postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz przyjętymi zwyczajami, a w szczególności 

do nie naruszania praw innych uczestników działań informacyjno-edukacyjnych. 

5. Pytania dotyczące tematu działań informacyjno-edukacyjnych można zadawać na czacie, 

chyba że Prowadzący dopuści inne formy komunikacji. 
 

§ 6 Wymagania techniczne 
 

1. Minimalne wymagania techniczne. W celu uczestniczenia w działaniach informacyjno-

edukacyjnych realizowanych online uczestnik powinien: 

 korzystać z urządzenia zapewniającego minimalne wymagania techniczne, 

 połączenie internetowe – szerokopasmowe przewodowe lub bezprzewodowe (3G lub 

4G / LTE), 

 głośniki i mikrofon, 

 kamera (opcjonalnie). 

2. Korzystanie z działań informacyjno-edukacyjnych może być uzależnione od instalacji 

oprogramowania typu Java, Flash, akceptacji cookies oraz aktualnego systemu 

operacyjnego. 
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3. Organizator działań informacyjno-edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za: 

a) zakłócenia w odbiorze nie leżące po stronie Organizatora spotkania lub spowodowane 

siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją uczestników lub osób trzecich, 

b) za niemożność korzystania z działań informacyjno-edukacyjnych:  

 spowodowane podaniem nieprawdziwych danych w procesie rejestracji, w tym 

wadliwego adresu poczty elektronicznej,  

 niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem operacji rejestracji, jeśli spowodowane 

zostało to wadą teletransmisyjną, techniczną, awarią urządzeń lub przerwaniem 

połączenia, z przyczyn niezależnych od Organizatora spotkania.  

 siłą wyższą, tj. zdarzeniem zewnętrznym, niezależnym od Usługodawcy,  

w szczególności takim jak: pożar, powódź, wojna, strajk, blokady dróg, działania 

władz państwowych, faktyczny lub domniemany atak terrorystyczny uniemożliwiający 

przeprowadzenie rejestracji i/lub działań informacyjno-edukacyjnych. 

4. Uczestnik nie jest uprawniony do rejestrowania lub utrwalania w jakikolwiek sposób 

przebiegu działań informacyjno-edukacyjnych za wyjątkiem odręcznie sporządzanych, 

pisemnych notatek. 
 

§ 7 Działania edukacyjne w trybie zdalnym 
 

1. Działania edukacyjne są bezpłatne i przeprowadzane w trybie zdalnym w czasie 

rzeczywistym. 

2. Działania edukacyjne będą rejestrowane na potrzeby m.in. monitoringu, kontroli lub audytu. 

3. Uczestnikowi działań informacyjno-edukacyjnych zostanie przesłany na jego adres e-mail 

link do spotkania zdalnego, materiały oraz uzyska dostęp do filmów informacyjno-

edukacyjnych. 

4. Uczestnik działań informacyjno-edukacyjnych otrzyma w formie papierowej certyfikat 

Liderów kooperacji.  

5. Warunkiem otrzymania certyfikatu przez uczestników szkolenia seminaryjno – 

webinarowego dla PCPR  jest uczestnictwo w 3 dniach spotkania. 
 

§ 8 Postanowienia końcowe 
 

1. Organizator działań informacyjno-edukacyjnych zastrzega sobie prawo wniesienia zmian 

lub wprowadzenia dodatkowych postanowień w Regulaminie. 

2. Regulamin może ulec zmianie w sytuacji zmiany Wytycznych, innych dokumentów 

programowych dotyczących realizacji Projektu lub działania siły wyższej, której Organizator 

działań informacyjno-edukacyjnych nie mógł wcześniej przewidzieć. 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania Zarządzenia i obowiązuje przez cały okres 

realizacji IV Kamienia Milowego projektu pn. “Liderzy kooperacji”, tj. do 30.09.2021 r. 

 

 

 

Wykaz załączników: 

 

Załącznik nr 1: Formularz zgłoszeniowy 
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Załącznik nr 1 

Karta zgłoszeniowa na spotkanie seminaryjno-webinarowe dla podmiotów sektorowych w 
ramach projektu pn.: „Liderzy kooperacji” 

 

1) Dane podmiotu 

 

2) Dane uczestnika z podmiotu do kontaktu 

Imię i Nazwisko 

 
 
 

Telefon kontaktowy  e-mail 

 
 

  
  

 

 

 

…………………………………………………………… 

/data, podpis osoby uprawnionej  
do reprezentowania zgłoszonego podmiotu/ 

 
 
 

 Prosimy o wypełnienie karty zgłoszeniowej drukowanymi literami, następnie wypełnioną, 
podpisaną i zeskanowaną kartę należy przesłać do dnia 12 maja 2021 r. za pośrednictwem poczty 
elektronicznej na adres: b.kret@rops.rzeszow.pl (decyduje data wysłania zgłoszenia).Tel. (17) 7470638.  

 
 
 
 

Nazwa podmiotu 

 
 
 
 
 

Adres podmiotu 

 
 
 
 
 
 
 

Kryteria podstawowe 

Podmiot uczestniczył w opracowaniu Modelu w I Kamieniu Milowym:  TAK  NIE 

Podmiot uczestniczył w testowaniu Modelu Kooperacji w II Kamieniu Milowym  TAK   NIE 

mailto:b.kret@rops.rzeszow.pl
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1. Ja, niżej podpisana/y potwierdzam uczestnictwo w spotkaniu seminaryjno-webinaryjnym organizowanych w 

ramach projektu partnerskiego pn. „Liderzy kooperacji”. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - 

Działanie 2.5 "Skuteczna pomoc społeczna" - "Wypracowanie                            i wdrożenie modeli kooperacji 

pomiędzy instytucjami pomocy społecznej i integracji społecznej                a podmiotami innych polityk 

sektorowych m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji". 

2. Oświadczam, iż zapoznałam/em się z Regulaminem rekrutacji uczestników dotyczący działań informacyjno-

edukacyjnych realizowanych w ramach IV Kamienia Milowego w projekcie partnerskim pn.: „Liderzy 

kooperacji”. Projekt konkursowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

3. Jestem świadoma/y, iż zgłoszenie się do udziału w spotkaniu seminaryjno-webinaryjnym 

nie jest równoważne z zakwalifikowaniem. 

4. Dane osobowe zawarte w formularzu zgłoszeniowym przetwarzane są w celu przeprowadzenia rekrutacji do 

ww. projektu zgodnie z art. 6 ust.1lit c) oraz art. 9 ust. 2 lit g) Rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Mam prawo do żądania wglądu w swoje 

dane, do ich poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania. Mam  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

5. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – b.swider@rops.rzeszow.pl lub tel. 17 850 79 24. 

6. Podanie danych jest warunkiem koniecznym do udziału w spotkaniu seminaryjno-webinaryjnym, a odmowa 

ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa w spotkaniu seminaryjno – 

webinaryjnym. 

7. Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione organom upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem. 

8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. W oparciu 

o dane Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji w tym będących wynikiem 

profilowania. 

9. Dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

2014 -2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji zgodnie                                   z właściwymi 

przepisami prawa.  

10. Oświadczam, iż wszystkie podane w formularzu dane odpowiadają stanowi faktycznemu i są prawdziwe. 

11. Wyrażam zgodę na przekazywanie mi informacji drogą telefoniczną lub elektroniczną (e-mail)                   w 

ramach organizowania spotkania seminaryjno-webinaryjnego . 

12. Wyrażam zgodę na umożliwienie rejestrowania/ nagrywania spotkania seminaryjno-webinaryjnego  z moim 

udziałem do celów projektu, w tym m.in. do monitorowania spotkania, audytu, kontroli. 
 
……………………………………….     ………………………………………………... 

DATA        PODPIS UCZESTNIKA 

 

 
 


