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Załącznik do Zarządzenia  

Wójta Gminy Komorniki nr 12/2019 z dnia 2 stycznia 2019r. 

 

 

REGULAMIN  

rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie 

 

„JA W INTERNECIE. PROGRAM SZKOLENIOWY W ZAKRESIE ROZWOJU KOMPETENCJI CYFROWYCH” 

 

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 

Oś Priorytetowa III : Cyfrowe kompetencje społeczeństwa 

Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” 

 

 

§ 1 Informacje o projekcie 

 

1. Projekt „Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”, 

zwany dalej „Projektem”, realizowany jest przez Fundację Legalna Kultura z siedzibą w Warszawie, 

ul. Marszałkowska 84/92, lok. 121 – zwaną dalej „Operatorem”, w ramach Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji 

cyfrowych.  

2. Gmina Komorniki, z siedzibą w Komornikach, ul. Stawna 1, zwana dalej „Organizatorem”, 

realizuje zakres mikroprojektu w oparciu o scenariusze dostarczone przez Operatora (nr umowy 

033/OKIV/2018). 

3. Biuro Projektu znajduje się w siedzibie Organizatora: Urząd Gminy Komorniki, ul. Stawna 1,  

62-052 Komorniki, pok. nr 116. 

4. Biuro Projektu czynne jest w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach: poniedziałek 

od 8:30 do 16:30, wtorek, środa, czwartek, piątek od 7:15 do 15:15. 

5. Projekt obejmuje swym zasięgiem Gminę Komorniki oraz miejscowości ościenne. 

6. Okres realizacji projektu: 3 września 2018 roku do dnia 31 maja 2019 roku. 

7. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 

z budżetu państwa. 

 

§ 2 Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru i wyboru beneficjentów 

ostatecznych projektu – uczestników projektu oraz zasady uczestnictwa w Projekcie. 

2. Organizator będzie dążył do zakwalifikowania do udziału w projekcie 120 osób. 
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§ 3 Warunki uczestnictwa 

 

1. Projekt skierowany jest do osób powyżej 25 roku życia (w tym osób niepełnosprawnych) – 

kobiet i mężczyzn. 

2. Kandydaci, którzy chcą uczestniczyć w szkoleniach realizowanych w ramach projektu, muszą 

zdeklarować się, że będą uczestniczyć w jednym temacie szkoleniowym, który trwa 12 godzin. 

 

§ 4 Ogólne zasady rekrutacji 

 

1. Informacja o rekrutacji odbywać się będzie przy pomocy takich kanałów przekazu jak prasa, 

radio, strona internetowa www.komorniki.pl, plakaty na tablicach i słupach ogłoszeniowych. 

Dodatkowo informacja o projekcie przekazana zostanie do szkół i przedszkoli, jednostek gminnych 

itp., tak żeby trafiła do najliczniejszej grupy osób. 

2. Wzory dokumentów zgłoszeniowych dostępne są na stronie internetowej www.komorniki.pl. 

(profil „Mieszkaniec” −  zakładka Dialog Społeczny − „Ja w Internecie”) oraz w Biurze Projektu. 

3. Kandydaci, przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych, mają obowiązek zapoznać się  

z całością tekstu niniejszego regulaminu. 

4. Kwalifikowalność uczestników oraz poprawność dokumentacji zgłoszeniowej weryfikuje 

Komisja Rekrutacyjna. 

5. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą pracownicy Organizatora. 

6. Rekrutacja na szkolenia odbywać się będzie w sposób ciągły w dniach od 07.01.2019r.  

do 30.04.2019 r., w dni robocze od poniedziałku do piątku lub do skutecznego zrekrutowania 120 

osób. 

7. Przyjmowane będą jedynie zgłoszenia wypełnione na właściwych drukach, opatrzone datą  

i podpisem potencjalnego uczestnika. 

8. Zgłoszenia będą przyjmowane osobiście w Biurze Projektu i w Biurze Podawczym Urzędu Gminy 

Komorniki, albo pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 

Komorniki z dopiskiem: „Ja w Internecie” lub elektronicznie na adres: 

jawinternecie@komorniki.pl.  

9. Rekrutacja przeprowadzona będzie w sposób niedyskryminacyjny, a o udziale będzie 

decydować kolejność zgłoszeń oraz spełnienie kryteriów formalnych i merytorycznych 

uczestnictwa i potrzeb w danej tematyce szkoleniowej, tak żeby wsparcie dotarło do osób, które 

go najbardziej potrzebują. 

 

§ 5 Rekrutacja do uczestnictwa w Projekcie 

 

1. Posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej mającej na celu zakwalifikowanie kandydatów do 

uczestnictwa w projekcie zwoływane będą w miarę potrzeb. 
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2. Warunkiem zakwalifikowania do uczestnictwa w Projekcie jest wypełnienie i dostarczenie 

(osobiście, przesłanie pocztą tradycyjną lub elektroniczną) formularza zgłoszeniowego (załącznik 

nr 1 do niniejszego regulaminu). 

3. Dokumenty zgłoszeniowe przyjmowane będą w sposób ciągły w terminie wskazanym w § 4 ust. 

6. 

4. W przypadku złożenia niepoprawnych dokumentów bądź niewypełnienia wszystkich pól 

formularza zgłoszeniowego, kandydata do uczestnictwa w projekcie wzywa się do uzupełnienia 

dokumentów.   

5. Komisja rekrutacyjna dokona oceny formalnej i merytorycznej formularza zgłoszeniowego. 

Ocena formalna odbędzie się w oparciu o kryteria: wiek powyżej 25 lat, osoba zamieszkująca teren 

Gminy Komorniki lub miejscowości ościennych. Ocena merytoryczna odbędzie się w oparciu  

o punktację za spełnianie poszczególnych kryteriów: osoba wykluczona elektronicznie, 

bezrobotna, niepełnosprawna. 

6. Na zakończenie rekrutacji utworzona zostanie lista uczestników projektu oraz lista rezerwowa 

dla tych, którzy nie zakwalifikują się do projektu. 

7. Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do uczestnictwa w projekcie będą o wynikach 

rekrutacji informowani telefonicznie i/lub mailowo. 

8. O zakwalifikowaniu kandydatów na poszczególne szkolenia decydować będzie Komisja 

Rekrutacyjna. 

9. Wynikiem rekrutacji będzie zakwalifikowanie uczestników Projektu do udziału w bezpłatnych 

szkoleniach, a także zakwalifikowanie kandydatów do poszczególnych grup szkoleniowych. 

 

§ 6 Organizacja szkoleń 

 

1. W ramach realizacji projektu zorganizowane zostaną szkolenia z następujących bloków 

tematycznych (zał. nr 5): 

− Rodzic w Internecie 

− Moj biznes w sieci 

− Moje finanse i transakcje w sieci 

− Działam w sieciach społecznościowych 

− Tworzę własną stronę internetową (blog) 

2. Zakłada się, że jedna osoba będzie mogła wziąć udział w maksymalnie 1 szkoleniu, które 

najbardziej odpowiada jej potrzebom. 

3. Organizator może zaproponować uczestnictwo w innym szkoleniu jeśli miejsca na szkolenie, 

którego tematyką jest zainteresowany zostaną wyczerpane. 

4. Liczebność osób w jednej grupie szkoleniowej – nie więcej niż 12 osób. 

5. Szkolenia odbywać się będą w formie 3 godzinnych spotkań (4 dni po 3 godziny zegarowe),  

w dni robocze, w szkole podstawowej nr 2 w Komornikach przy ul. Pocztowej 30 oraz w szkole 

podstawowej nr 1 w Plewiskach przy ul. Szkolnej 64.  
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6. Organizator zapewnia w ramach szkoleń: 

− opiekę trenera 

− pakiet materiałów szkoleniowych i innych pomocy dydaktycznych do zajęć 

− pracę na komputerach przenośnych (1 komputer na 1 uczestnika) 

− wyżywienie w formie poczęstunku oraz napojów 

− certyfikat ukończenia szkolenia 

7. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do regularnego uczestnictwa w zajęciach, 

potwierdzonego własnoręcznym podpisem na liście obecności. 

8. W przypadku nieobecności na zajęciach uczestnik szkolenia obowiązany jest do samodzielnego 

zrealizowania materiału będącego przedmiotem opuszczonych zajęć. 

9. Warunkiem otrzymania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia jest udział w min. 75 % zajęć 

szkoleniowych 

10. Przed przystąpieniem do szkolenia każdy uczestnik odbędzie wstępny test umiejętności,  

w systemie elektronicznym dostarczonym przez Ministerstwo Cyfryzacji, a na koniec szkolenia 

wypełni ankietę ewaluacyjną, oceniającą jakość szkolenia. 

11. Wszelkie informacje oraz harmonogram szkoleń przedstawiony zostanie na stronie 

internetowej projektu www.komorniki.pl (profil „Mieszkaniec” −  zakładka Dialog społeczny − „Ja 

w Internecie”) oraz w Biurze Projektu. 

12. Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika z listy uczestników kursu  

w przypadku naruszenia przez niego postanowień niniejszego regulaminu oraz zasad współżycia 

społecznego, w szczególności w przypadku naruszenia nietykalności cielesnej innego słuchacza, 

trenera lub pracownika organizatora, udowodnionego aktu kradzieży lub szczególnego 

wandalizmu. 

13. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu uczestnik obowiązany jest do złożenia pisemnej 

rezygnacji z podaniem powodu dalszego nie uczestniczenia w szkoleniu. 

14. W przypadku rezygnacji lub skreślenia z listy osób zakwalifikowanych do projektu jego miejsce 

zajmuje pierwsza osoba z listy rezerwowej. 

15. Osoby zakwalifikowane z listy rezerwowej otrzymują wsparcie niewykorzystane przez osoby, 

które zastąpiły. 

16. Szkolenia będą przeprowadzone przez trenerów posiadających wszelkie niezbędne 

umiejętności oraz kwalifikacje. 

 

§ 7 Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin obowiązuje z dniem podjęcia przez Wójta Gminy Komorniki Zarządzenia nr 12/2019 

z dnia 2 stycznia 2019 roku. 

2. Ostateczna interpretacja regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie należy do 

Organizatora. 
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3. Organizator szkoleń zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w sytuacji zmiany wytycznych, 

warunków realizacji projektu lub dokumentów programowych. 

4. Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.komorniki.pl (profil 

„Mieszkaniec” −  zakładka Dialog społeczny − „Ja w Internecie”) oraz w Biurze Projektu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

 

1. Formularz zgłoszeniowy 

5. Obszary tematyczne szkoleń 
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Załącznik nr 1  
do Regulaminu rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie „Ja w Internecie. 

Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
dla uczestników szkoleń pn. „Ja w Internecie” 

 

1. DANE UCZESTNIKA: 

Imię i nazwisko  

Wiek  25 - 34 lata   35 - 43 lata    44 – 64 lata  powyżej 65 lat 

Miejsce zamieszkania  

Telefon kontaktowy  

Adres e-mail  

Osoba bezrobotna    TAK  NIE 

Osoba z niepełnosprawnościami   TAK  NIE 
 

2. WYBÓR SZKOLENIA PODSTAWOWEGO  (należy zaznaczyć jedno szkolenie – 4 spotkania po 3 godziny): 

Rodzic w Internecie 

5, 12, 19, 26 luty – Plewiska  

5, 7, 19, 21 marzec – Komorniki  

1, 3, 8, 10 kwiecień – Plewiska   

Moje finanse i transakcje w sieci 
7, 14, 21, 28 luty – Plewiska   

9, 16, 23, 30 maj – Komorniki    

Działam w sieciach społecznościowych 4, 11, 18, 25 marzec – Komorniki    

Tworzę własna stronę internetową (blog) 
12, 14, 26, 28 marzec – Komorniki    

7, 14, 21, 28 maj – Komorniki     

Mój biznes w sieci 
6, 13, 20, 27 luty – Plewiska    

2, 4, 9, 11 kwiecień – Plewiska    

 

3. WYBÓR SZKOLEŃ DODATKOWYCH (w przypadku nie zakwalifikowania się do szkolenia podstawowego): 

Rodzic w Internecie 

5, 12, 19, 26 luty – Plewiska  

5, 7, 19, 21 marzec – Komorniki  

1, 3, 8, 10 kwiecień – Plewiska   

Moje finanse i transakcje w sieci  
7, 14, 21, 28 luty – Plewiska   

9, 16, 23, 30 maj – Komorniki    

Działam w sieciach społecznościowych 4, 11, 18, 25 marzec – Komorniki    

Tworzę własną stronę internetową (blog) 
12, 14, 26, 28 marzec – Komorniki    

7, 14, 21, 28 maj – Komorniki     

Mój biznes w sieci 
6, 13, 20, 27 luty – Plewiska    

2, 4, 9, 11 kwiecień – Plewiska    

 

PROSZĘ ODWRÓCIĆ STRONĘ   → 
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1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 na cele 
realizacji projektu „Ja w intrenecie”. 
Administratorem danych osobowych przetwarzanych ww. celach jest Urząd Gminy Komorniki.  

Zgodnie z 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo: 

1) żądania dostępu do danych osobowych; 
2) sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
3) wniesienia sprzeciwu; 
4) cofnięcia zgody w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania 

danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;  
5) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa. 

Potwierdzam, że zapoznałam/-em się z treścią powyższego. 
 
2. Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie i będę stosować się 

do jego zapisów przez cały okres mojego udziału w projekcie. 
3. Wyrażam zgodę na wszelkie ankiety, badania ewaluacyjne, które odbędą się przed rozpoczęciem, w trakcie  

i po zakończeniu zajęć. 
4. Oświadczam, że zostałem poinformowany o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
5. Oświadczam, iż w przypadku niezakwalifikowania się do udziału w projekcie nie będę wnosił żadnych 

roszczeń ani zastrzeżeń do organizatora projektu. 

 

 

 

 

Data  ..............................................                                                               ……………………………….………................................ 

                        (czytelny podpis uczestnika projektu) 

 

 

 

Instrukcja wypełniania formularza: 

1. Formularz należy wypełnić czytelnie oraz podpisać w miejscu do tego przeznaczonym. 

2. Wypełniony i podpisany formularz należy złożyć w Biurze Podawczym w Urzędzie Gminy Komorniki (lub osobiście 

w pokoju nr 116) w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach: poniedziałek od 8:30 do 16:30, wtorek-

piątek od 7:15 do 15:15, lub pocztą na adres: Urząd Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki z dopiskiem 

„Ja w Internecie” lub na adres e-mail: jawinternecie@komorniki.pl. 

3. Wszelkie informacje na temat projektu można uzyskać pod numerem telefonu 61 8100 084 lub 883 998 975 oraz 

na stronie internetowej www.komorniki.pl (profil „Mieszkaniec” − zakładka Dialog Społeczny − „Ja w Internecie”). 
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Załącznik nr 2  
do Regulaminu rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie „Ja w Internecie.  

Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” 

 

 

 

OBSZARY TEMATYCZNE SZKOLEŃ 

 

„Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” to program 

bezpłatnych szkoleń dla mieszkańców gminy Komorniki oraz miejscowości ościennych, mający 

na celu podniesienie kompetencji cyfrowych osób dorosłych, by w większym stopniu korzystały 

one z usług świadczonych drogą elektroniczną w życiu zawodowym i prywatnym. 

 

Obszary tematyczne, w jakich będą się szkolić uczestnicy: 

 

➢ RODZIC W INTERNECIE – szkolenie przeznaczone jest dla rodziców chcących chronić swoje 

dzieci przed realnymi zagrożeniami, które wiążą się z korzystaniem z Internetu. W szkoleniu 

mogą wziąć udział również opiekunowie, nauczyciele, dziadkowie i inne osoby. Uczestnicy 

poznają źródła wartościowych treści dostępnych w bibliotekach, muzeach cyfrowych oraz 

nauczą się, jak zapewnić dziecku bezpieczeństwo w sieci i reagować na zagrożenia typu 

trolling i hate. Ponadto uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę, jak korzystać z podstawowych 

usług e-administracji dla rodzin (złożenie wniosku Rodzina 500+, uzyskanie Karty Dużej 

Rodziny), a także usług związanych ze zdrowiem. 

 

➢ MOJE FINANSE I TRANSAKCJE W SIECI – szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących 

nauczyć się załatwiać skutecznie swoje sprawy biznesowe, finansowe, urzędowe za 

pośrednictwem Internetu. Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik będzie potrafił, 

wykorzystując sieć, zarządzać kontem bankowym, dokonywać płatności, realizować zakupy, 

rezerwować podroż, płacić podatki oraz nauczy się korzystać z podstawowych usług  

e-administracji, m. in. wnioskując o zaświadczenia czy też występując o dowód osobisty – 

wszystko w sposób elektroniczny. Ponadto udział w szkoleniu umożliwi uczestnikom 

podniesienie kompetencji w zakresie korzystania z kultury i zasobów edukacyjnych  

w Internecie. 

 

➢ DZIAŁAM W SIECIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH – szkolenie przeznaczone jest dla osób, które 

chcą się nauczyć skutecznie korzystać z portali społecznościowych (YouTube, Facebook, 

Twitter i in.), w swojej codziennej pracy i życiu prywatnym. Uczestnicy w trakcie szkolenia 

nabędą umiejętności pozwalające na bezpieczne poruszanie się w świecie mediów 

społecznościowych, w tym m.in. nauczą się nawiązywać i podtrzymywać znajomości, 

współdziałać z innymi użytkownikami Internetu, kształtować swój publiczny wizerunek, 
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dzielić się swoją twórczością oraz korzystać z twórczości innych zgodnie z prawem. Ponadto 

nauczą się obsługi podstawowych narzędzi e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP 

i profilu zaufanego. 

 

➢ TWORZĘ WŁASNĄ STRONĘ INTERNETOWĄ (BLOG) – szkolenie przeznaczone jest dla osób, 

które chcą nauczyć się zakładać i prowadzić własną stronę internetową lub bloga. Uczestnicy 

szkolenia zyskają podstawowe umiejętności pozwalające im stworzyć swoje miejsce w sieci, 

zarządzać nim, opracowywać i dodawać do niego nowe treści (słowne, graficzne, muzyczne, 

filmowe) zgodnie z prawem autorskim. Nauczą się również rozpowszechniać generowany 

przez siebie materiał oraz monitorować jego oddziaływanie, wykorzystując dostępne 

mechanizmy analityki internetowej. Dowiedzą się również, jakich formalności należy dopełnić 

w związku z prowadzeniem strony internetowej, a także jak korzystać z podstawowych usług 

e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego. 

 

➢ MÓJ BIZNES W SIECI – przeznaczone jest dla osób prowadzących działalność gospodarczą, 

albo przygotowujących się do otwarcia własnego biznesu. Uczestnik szkolenia nauczy się, jak 

wykorzystać zasoby Internetu, aby podnieść skuteczność działania w ramach poszczególnych 

funkcji biznesowych (komunikacja, marketing, zaopatrzenie, finanse itp.). W szczególności 

pozna dedykowane dla biznesu usługi e-administracji. Szkolenie posłuży ponadto 

podniesieniu kompetencji przyszłych przedsiębiorców w zakresie korzystania z zasobów 

edukacyjnych Internetu, które umożliwią im samodzielne rozwijanie działalności firmy online 

(np. Akademia PARP). 

 

 


