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Regulamin Rekrutacji i Szkole ń 

Definicje 

Biuro Projektu  – oznacza siedzibę Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 

27, 01-048 Warszawa, tel. (22) 838 32 11 wew. 143,  fax (22) 838 02 61; e-mail: 

pokl.811@fund.org.pl. Biuro czynne jest w godzinach 8:00 – 16:00. 

Certyfikat uko ńczenia szkolenia  – dokument wydawany po ukończeniu szkolenia i zdaniu 

egzaminu przewidzianego planem szkolenia.  

Data zgłoszenia na szkolenie  - oznacza datę otrzymania poprawnie wypełnionego 

formularza zgłoszeniowego przez Biuro Projektu (pocztą elektroniczną, osobiście lub pocztą – 

liczy się data wpływu).  

Grupa szkoleniowa  – oznacza grupę osób zakwalifikowanych na dane szkolenie przez 

realizatora projektu. Grupa podstawowa liczy 15 osób. 

Osoba zatrudniona  - oznacza osobę, która w momencie przystąpienia do projektu (tzn. 

w dniu wypełnienia Deklaracji uczestnictwa w projekcie) jest zatrudniona na podstawie umowy 

o pracę, spółdzielczej umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub umowy zlecenie / o 

dzieło. Miejsce wykonywania pracy (określone w umowie) i/lub siedziba pracodawcy musi 

znajdować się na terenie województwa mazowieckiego. Osoba prowadząca działalność 

gospodarczą nie jest osobą zatrudnioną. 

Projekt  – oznacza projekt pt. „Wiedza z zakresu zarządzania, zasad pisania biznes planów, 

pozyskiwania dotacji szansą na Twój sukces zawodowy” realizowany przez Fundację Małych i 

Średnich Przedsiębiorstw w ramach Działania 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw 

w regionie Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla 

Przedsiębiorstw w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na podstawie umowy 

nr UDA-POKL.08.01.01-14-175/08 w okresie 1 sierpnia 2010 roku – 31 marca 2012 roku.  

Realizator projektu  – oznacza Fundację Małych i Średnich Przedsiębiorstw z siedzibą przy 

ul. Smoczej 27 w Warszawie.  

Strona internetowa projektu  – oznacza stronę www.pokl811.fund.org.pl 
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Uczestnik projektu  - osoba dorosła zatrudniona na terenie województwa mazowieckiego, 

która z własnej woli i inicjatywy przystąpiła do projektu i podpisała Deklarację uczestnictwa 

w projekcie. 

Uczestnik szkolenia  – osoba, która przesłała kompletne dokumenty zgłoszeniowe na dane 

szkolenie (formularz zgłoszeniowy oraz ankietę rekrutacyjną) oraz została zakwalifikowana na 

szkolenie przez Realizatora projektu. 

Wolny słuchacz  – osoba uczestnicząca w szkoleniu i znajdująca się na liście rezerwowej. 

Zaświadczenie uko ńczenia szkolenia  – dokument potwierdzający ukończenie szkolenia 

zgodnie z wymogami Regulaminu.  

§ 1 

Postanowienia ogólne 

Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru i doboru Uczestników oraz 

zasady uczestnictwa w projekcie „Wiedza z zakresu zarządzania, zasad pisania biznes 

planów, pozyskiwania dotacji szansą na Twój sukces zawodowy”. 

 

§ 2 

Warunki uczestnictwa w projekcie 

1. Uczestnikiem projektu może być osoba dorosła (powyżej 18 roku życia) zatrudniona na 

terenie województwa mazowieckiego (z wyjątkiem osób prowadzących działalność 

gospodarczą), która z własnej inicjatywy zgłosi się do udziału w projekcie. Do udziału 

w szkoleniach nie jest wymagane zgłoszenie czy zgoda ze strony pracodawcy.  

2. Warunkiem uczestnictwa jest zakwalifikowanie osoby do udziału w projekcie przez 

Realizatora Projektu oraz wypełnienie i podpisanie Deklaracji uczestnictwa w projekcie 

(załącznik nr 1), Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych (Załącznik nr 2) oraz 

Kwestionariusza osobowego (załącznik nr 3). 

3. Data podpisania Deklaracji uczestnictwa w projekcie jest datą rozpoczęcia udziału 

w projekcie.  

§ 3 
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Zasady organizacji szkole ń 

1. W ramach Projektu planowane jest zorganizowanie szkoleń z 12 tematów dla łącznie 

645 Uczestników szkoleń.  

2. Szkolenia organizowane są poza godzinami pracy (w weekendy).  

 

§ 4 

Kryteria i zasady rekrutacji 

1. Informacje o rozpoczęciu rekrutacji na szkolenia będą zamieszczane na stronie 

internetowej Projektu: www.pokl811.fund.org.pl w terminie przynajmniej 5 dni roboczych 

przed dniem rozpoczęcia szkolenia. Informacje te będą także publikowane w środkach 

masowego przekazu.  

2. O przyjęciu na szkolenie decyduje zatrudnienie na terenie województwa mazowieckiego 

oraz kolejność zgłoszeń, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Pracownicy zatrudnieni w jednym miejscu pracy (u jednego pracodawcy) mogą stanowić 

nie więcej niż 20% uczestników jednego szkolenia. Zapis ten dotyczy tylko sytuacji, gdy 

pracodawca jest również przedsiębiorcą. 

4. Rejestracja Uczestników dokonuje się poprzez wypełnienie Formularza zgłoszeniowego 

zamieszczonego (Załącznik nr 4) na stronie internetowej projektu i odesłanie go na adres 

e-mail: pokl.811@fund.org.pl.  

4. Dopuszczalne jest również złożenie dokumentów osobiście lub przesłanie pocztą do Biura 

Projektu (liczy się data wpływu).  

5. Po wysłaniu ankiety rekrutacyjnej osobie zgłaszającej się na dane szkolenie zostanie 

przesłana Ankiety rekrutacyjnej (Załącznik nr 5), którą należy wypełnić i odesłać na adres 

pokl.811@fund.org.pl lub dostarczyć do Biura Projektu.  

6. Warunkiem zakwalifikowania na szkolenie jest poprawne wypełnienie i przesłanie zarówno 

Formularza zgłoszeniowego, jaki i Ankiety rekrutacyjnej.  
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7. Imienne listy osób zakwalifikowanych na szkolenia oraz listy rezerwowe publikowane będą 

na stronie internetowej projektu w terminie 2 dni roboczych przed planowaną datą 

rozpoczęcia szkolenia.  

8. Osoby, które spełniają kryteria określone w § 2 oraz złożą komplet dokumentów, a które 

nie zostaną zakwalifikowane do udziału w Projekcie z powodu braku miejsc, umieszczone 

zostaną na liście rezerwowej.  

9. Osoby z listy rezerwowej mogą uczestniczyć w szkoleniu na prawach „Wolnego 

słuchacza”.  

10. Wolni słuchacze mogą uczestniczyć w szkoleniu, otrzymują materiały szkoleniowe oraz 

zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu (bez oznaczenia logotypami Unii Europejskiej 

i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki). Nie przysługuje im także wyżywienie w trakcie 

trwania szkolenia.   

11. W przypadku rezygnacji osoby znajdującej się na liście osób zakwalifikowanych na 

szkolenie lub też niedopełnienia przez nią obowiązków Uczestnika szkolenia, 

w szczególności nie podpisania wymaganych dokumentów i/lub listy obecności, osoby 

z listy rezerwowej zostaną zakwalifikowane do udziału w szkoleniu jako Uczestnik 

szkolenia.  

 

§ 5 

Obowi ązki Uczestników szkolenia 

Każdy Uczestnik szkolenia zobowiązuje się do: 

1. złożenia kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych wskazanych w §4 

2. zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu rekrutacji i szkoleń i poświadczenia tego 

faktu w formie oświadczenia; 

3. uczestnictwa we wszystkich zajęciach dydaktycznych w ramach wybranego szkolenia, na 

które został zakwalifikowany, potwierdzonego własnoręcznym podpisem na liście 

obecności każdego dnia szkolenia; 
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4. wypełnienia ankiet ewaluacyjnych i wzięcia udziału w końcowym badaniu efektywności 

projektu; 

5. bieżącego informowania personelu Projektu o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić 

dalszy udział osoby w Projekcie. 

§ 6 

Zaliczenie Szkolenia 

1. Zaliczenie szkolenia następuje po potwierdzeniu obecności Uczestnika na szkoleniu. 

2. Uczestnik po ukończeniu szkolenia otrzymuje zaświadczenie, na którym wpisany jest 

wymiar godzin szkolenia oraz tematy zagadnień omawianych na szkoleniu.  

3. Uczestnik otrzyma zaświadczenie w przeciągu 14 dni od daty zakończenia szkolenia.  

 

§ 7 

Inne postanowienia 

I. Refundacja kosztów dojazdu na szkolenia  

1. Uczestnicy projektu, którzy dojeżdżają na szkolenia spoza Warszawy, mogą ubiegać się o 

zwrot kosztów dojazdu. 

2. Warunkiem otrzymania zwrotu kosztów dojazdu jest  

2.1. zadeklarowanie wnioskowania o zwrot kosztów w Ankiecie rekrutacyjnej wraz 

z podaniem przewidywanych kosztów dojazdu; 

2.2. przesłanie do Biura Projektu w terminie 3 dni od daty zakończenia szkolenia (liczy się 

data nadania) Formularza refundacji kosztów (Załącznik nr 6) wraz z załączonymi 

dokumentami potwierdzającymi poniesienie wydatków tj. bilety autobusowe, kolejowe 

(oryginały lub kserokopie podpisane za zgodność z oryginałem) lub w przypadku 

samochodu oświadczenia o kosztach dojazdu.  

3. Na każde szkolenie przewidziano możliwość zwrotu kosztów w wysokości średnio 30 zł na 

jednego Uczestnika szkolenia. Kwota ta może ulec zmianie. 
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4. Kwota przekazana Uczestnikowi szkolenia z tytułu refundacji poniesionych kosztów 

dojazdu na szkolenie jest uzależniona od: 

4.1. faktycznie poniesionych kosztów dojazdu wykazanych w przekazanych Realizatorowi 

projektu dokumentów; 

4.2. dostępnego limitu środków na refundację kosztów dojazdu w ramach danego 

szkolenia. 

5. Sprawdzenie dokumentacji dokonywane będzie w terminie 5 dni roboczych od daty 

wpływu do Biura Projektu.  

6. Zwrot kosztów następuje na wskazane przez Uczestnika szkolenia konto bankowe, 

w terminie 10 dni roboczych po sprawdzeniu i zatwierdzeniu prawidłowo przedłożonej 

dokumentacji. Warunkiem dokonania przelewu będzie podanie numeru konta bankowego 

Uczestnika szkolenia.  

7. Przekazanie refundacji kosztów uzależnione jest od dostępności środków na wydzielonym 

na potrzeby projektu koncie bankowym. W przypadku braku środków z dofinansowania 

projektu refundacja zostanie dokonana w terminie 14 dni od daty otrzymania środków 

finansowych od Instytucji Wdrażającej.  

II. Nocleg 

1. W przypadku szkoleń „Zarządzanie projektami” oraz „Budżetowanie w projektach” 

Uczestnikom szkoleń przysługuje prawo do noclegów w trakcie szkolenia.  

2. Uczestnicy szkolenia będą zakwaterowani w jednym hotelu, wybranym i zarezerwowanym 

przez Realizatora projektu, znajdującym się możliwie blisko miejsca odbywania się 

szkolenia.  

3. Uczestnik szkolenia musi zadeklarować korzystanie z noclegu w Formularzu 

zgłoszeniowym. 

4. Uczestnik, który zadeklaruje chęć korzystania z noclegu, a nie zamelduje się w recepcji 

hotelu i nie skorzysta z noclegu, będzie zobowiązany do pokrycia kosztów jednej doby 

hotelowej.  
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5. Opłata ta nie zostanie naliczona pod warunkiem poinformowania Realizatora projektu 

telefonicznie (nr telefonu 22 838 32 11 wew. 143) lub e-mailem (pokl.811@fund.org.pl) 

o rezygnacji z noclegu w terminie przynajmniej 2 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia 

szkolenia  

(w przypadku szkolenia rozpoczynającego się w sobotę termin ten upływa o godzinie 

12:00 w czwartek).  

 

§ 8 

Postanowienia ko ńcowe  

1. Regulamin obowiązuje od dnia zatwierdzenia przez Kierownika Projektu. 

2. Regulamin dostępny jest w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej projektu.  

3. W sprawach spornych ostateczna interpretacja Regulaminu rekrutacji i szkoleń należy do 

Kierownika Projektu. 

4. Realizator Projektu zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu. 

 

Załączniki 

1. Deklaracja udziału w projekcie 

2. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych 

3. Kwestionariusz osobowy 

4. Formularz zgłoszeniowy 

5. Ankieta rekrutacyjna 

6. Formularz refundacji kosztów dojazdu na szkolenie 
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Załącznik nr 1: 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

 

………………………………………………….…………………………………….………………… 
             (imię i nazwisko)                                                                          (data urodzenia) 

wyrażam gotowość udziału w projekcie „Wiedza z zakresu zarz ądzania, zasad pisania 

biznes planów, pozyskiwania dotacji szans ą na Twój sukces zawodowy” nr umowy 

UDA-POKL.08.01.01-14-175-08 realizowanym przez Fundację Małych i Średnich 

Przedsiębiorstw w okresie od  1 sierpnia 2010 roku do 31 marca 2012 roku (zajęcia będą 

odbywały się poza godzinami pracy lub w weekendy), współfinansowanym przy udziale 

środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki, 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”. 

                                                                      

............................................................................... 
                                                                                                                   data i czytelny podpis Uczestnika 

 
Jednocześnie oświadczam, że: 
 
1. Jestem osobą dorosłą zatrudnioną na terenie województwa mazowieckiego na podstawie 

umowy o pracę, umowy zlecenie lub umowy o dzieło.  
2. Zostałem poinformowany/a, że projekt „Wiedza z zakresu zarządzania, zasad pisania 

biznes planów, pozyskiwania dotacji szansą na Twój sukces zawodowy” jest 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 

3. Zapoznałem/am się i akceptuję warunki Regulaminu rekrutacji i szkoleń projektu „Wiedza 
z zakresu zarządzania, zasad pisania biznes planów, pozyskiwania dotacji szansą na 
Twój sukces zawodowy” i zobowiązuję się do ich przestrzegania. 

4. Oświadczam, iż samodzielnie, z własnej inicjatywy zgłaszam chęć udziału w szkoleniu 
organizowanym poza miejscem zamieszkania i godzinami pracy przez Fundację Małych 
i Średnich Przedsiębiorstw w ramach projektu „Wiedza z zakresu zarządzania, zasad 
pisania biznes planów, pozyskiwania dotacji szansą na Twój sukces zawodowy” 

 
............................................................................... 

                                                                                                                   data i czytelny podpis Uczestnika 
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Załącznik nr 2: 
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU 

O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 
W związku z przystąpieniem do Projektu „Wiedza z zakresu zarządzania, zasad pisania 
biznes planów, pozyskiwania dotacji szansą na Twój sukces zawodowy” realizowanego 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych. 

Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 

1) administratorem tak zebranych danych osobowych jest Minister Rozwoju 
Regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, ul. Wspólna 2/4, 00 - 926 
Warszawa; 

2) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, 
realizacji projektu „Wiedza z zakresu zarządzania, zasad pisania biznes planów, 
pozyskiwania dotacji szansą na Twój sukces zawodowy”, nr umowy: UDA-
POKL.08.01.01-14-175/08 ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 

3) moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu 
udzielenia wsparcia, realizacji projektu „Wiedza z zakresu zarządzania, zasad pisania 
biznes planów, pozyskiwania dotacji szansą na Twój sukces zawodowy”, ewaluacji, 
kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki; 

4) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna 
z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu; 

5) mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

 
 

 

 

 

…..……………………………………… 

 

 

 

…………………………………………… 

MIEJSCOWOŚĆ I DATA     CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU 
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Załącznik nr 3: 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY 

Prosimy o wyraźne wypełnienie Kwestionariusza osobowego drukowanymi literami. 

Prosimy o odpowiedź na wszystkie pytania. W przypadku odpowiedzi na pytania 
z podanymi odpowiedziami do wyboru prosimy zaznaczać właściwy kwadrat znakiem X. 

Na końcu Kwestionariusza osobowego należy wpisać miejscowość i datę wypełnienia, 
a także podpisać się czytelnie pełnym imieniem i nazwiskiem. 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY  

Projekt: Wiedza z zakresu zarządzania, zasad pisania biznes planów, 
pozyskiwania dotacji szans ą na Twój sukces zawodowy  

Nr umowy: Umowa nr UDA-POKL.08.01.01-14-175-08 

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 

 
I Dane podstawowe  

1 Imię (imiona)  

2 Nazwisko  

3 Płeć � - kobieta                        � - mężczyzna 

4 
 

Data urodzenia 
/dzień/miesiąc/rok/ 
 

∟    ∟  - ∟    ∟ -   ∟    ∟    ∟    ∟ 
Wiek w latach 

∟     ∟ 
5 PESEL ∟     ∟     ∟     ∟     ∟     ∟     ∟     ∟     ∟     ∟     ∟   
6 

 

Seria i numer dowodu 
osobistego ∟     ∟     ∟     ∟     ∟     ∟     ∟     ∟     ∟      

7 Wykształcenie 

� - brak 

� - podstawowe 

� - gimnazjalne 

� - ponadgimnazjalne (wykształcenie średnie lub zasadnicze 
zawodowe) 

� - pomaturalne (wykształcenie na poziomie powyżej szkoły 
średniej, które jednocześnie nie jest wykształceniem wyższym) 

� - wyższe (uzyskany tytuł licencjata, magistra, inżyniera, doktora 
lub ukończone studia podyplomowe albo doktoranckie) 
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8 Opieka nad osobą 
zależną 

 

� TAK        � NIE 

(posiadanie pod opieką dziecka do lat 7 lub osoby zależnej) 

 

II Adres pobytu stałego lub tymczasowego  
1 Ulica  

2 Nr domu 
∟    ∟    ∟    ∟ 

3 Nr lokalu 
∟    ∟    ∟    ∟ 

4 Miejscowość  

5 Kod pocztowy 
∟    ∟   - ∟    ∟    ∟    

6 Poczta  

7 Obszar 
 

� miasto          � wieś 

8 Powiat  

9 Województwo  

III Adres korespondencyjny  
 (proszę podać, jeśli jest inny niż adres zameldowania) 

1 Ulica  

2 Nr domu 
∟    ∟    ∟    ∟ 

3 Nr lokalu 
∟    ∟    ∟    ∟ 

4 Miejscowość  

5 Kod pocztowy 
∟    ∟   - ∟    ∟    ∟    

6 Poczta  

7 Obszar 
 

� miasto          � wieś (tereny położone poza granicami administracyjnymi miast) 

8 Powiat  

9 Województwo  

IV Dane kontaktowe  
1 Telefon stacjonarny  

/z nr kierunkowym/ (  ∟     ∟  )   ∟    ∟    ∟     ∟     ∟     ∟      ∟    
2 Telefon komórkowy 

∟     ∟     ∟     ∟    ∟    ∟     ∟     ∟     ∟      

3 Adres poczty 
elektronicznej  



 
Projekt „Wiedza z zakresu zarządzania, zasad pisania biznes planów, pozyskiwania dotacji szansą na Twój sukces 

zawodowy” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków  
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

 

 

 

V Status Uczestnika Projektu  

1 

 

 

 

2 

Pracująca osoba 
dorosła (powyżej 
18 roku życia), 
wykonująca pracę 
na podstawie: 
 
Pracownik w 
gorszym położeniu 

� umowy o pracę                         � spółdzielczej umowy o pracę 

� powołania                                 � umowy o dzieło                          

� wyboru                                      � umowy zlecenia                         

� mianowania  

� TAK        � NIE                           

3 

 

Zatrudniony/a w*: 

* definicję mikro, małego i 

średniego przedsiębiorcy 

stanowi załącznik nr 3 

 

� mikroprzedsiębiorstwie 

� małym przedsiębiorstwie 

� średnim przedsiębiorstwie 

� dużym przedsiębiorstwie 

� administracji publicznej 

� organizacji pozarządowej 

 

4 Dane Pracodawcy 

 

Nazwa pracodawcy 

…………………………………………………………………… 

Adres Pracodawcy:  

Kod pocztowy: …………………… 

Miejscowość:…………………….........................................................

..................... 

Ulica ……………………………………………. Nr domu …………  

Nr lokalu …..… 

Tel. ……………………………………… 

Faks: ……………………………………… 

 

Oświadczenie  
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Ja, niżej podpisany/a: 

1. Oświadczam, że dane zawarte w Kwestionariuszu osobowym są zgodne z prawdą 

i stanem faktycznym. Jestem świadomy/a odpowiedzialności prawnej, jaką poniosę 

w przypadku podania nieprawdziwych danych. 

2. Jednocześnie zobowiązuję się poinformować Fundację Małych i Średnich 

Przedsiębiorstw w przypadku, gdy podane dane ulegną zmianie. 

 

 

 

 

………….........................................................

....... 

Miejscowo ść, data 

 

 

       

……………......................................................

............                       

Własnor ęczny, czytelny podpis – imi ę i 

nazwisko 
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Załącznik nr 4: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY* 
 

Imi ę i nazwisko  

Adres  

Telefon  

E-mail  

 
Zgłaszam swój udział w szkoleniu: 
 

Tytuł szkolenia  

Termin szkolenia  

 
Czy jest Pan/i zatrudniony/a na terenie województwa mazowieckiego**? 
 
 

�  TAK  �  NIE 

 
W przypadku zakwalifikowania mnie na wyżej wymienione szkolenie zobowiązuję się do uczestniczenia  
w zajęciach w wybranym terminie zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.  
 
Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie moich danych osobowych zbieranych na potrzeby 
rekrutacji, realizacji, sprawozdawczości, monitoringu i ewaluacji projektu „Wiedza z zakresu zarządzania, zasad 
pisania biznes planów, pozyskiwania dotacji szansą na Twój sukces zawodowy” przez Fundację Małych 
i Średnich Przedsiębiorstw., (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 
z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zmianami) oraz na publikację mojego nazwiska na listach rekrutacyjnych 
umieszczanych w siedzibie oraz na stronie internetowej projektu. 
UWAGA: wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa jest 
równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu. 

�  TAK  �  NIE 

 
…………………………… 
Data i miejsce 
 
 

*Formularz należy przesłać pocztą elektroniczną na adres pokl.811@fund.org.pl. O zakwalifikowaniu na 
szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. 
 

** Osoba zatrudniona oznacza osobę, która w momencie przystąpienia do projektu (tzn. w dniu wypełnienia 
Deklaracji uczestnictwa w projekcie) jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę (każdego rodzaju) lub umowy 
zlecenie / o dzieło. z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Miejsce 
wykonywania pracy (określone w umowie) i/lub siedziba pracodawcy musi znajdować się na terenie 
województwa mazowieckiego.  
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PRZYKŁAD: Załącznik nr 5 
ANKIETA ZGŁOSZENIOWA 

 

Tytuł szkolenia: ………………….. 
Termin szkolenia:  ……………………………………… 

 
Imi ę i nazwisko  

Adres  

Telefon  

E-mail  

Nazwa i adres 
pracodawcy 

 

 
 
 

Prosimy o zaznaczenie do jakiej grupy 
zawodowej się Pan/Pani zalicza:  
(prosimy o wybranie 1 najbardziej pasującej opcji) 
 
 

� kadra zarządzająca  
�  zajmująca się finansami  

(dyrektorzy finansowi, księgowi) 
�   pracownicy merytoryczni 
� pracujący studenci  
�  dziennikarz, redaktorzy zajmujący 

się tematyką zarządzania lub 
pozyskiwania środków unijnych 

� inna grupa zawodowa (jakie?) 
…………………………….. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prosimy o zaznaczenie, w jakim sektorze 
Pan/Pani pracuje: 
 
 

�  małe przedsiębiorstwo  
�  średnie przedsiębiorstwo  
�  organizacja pozarządowa 
�  organizacja zrzeszając 

pracodawców 
�  Instytucja Otoczenia Biznesu 
�  firma consultingowa  
�  bank 
�  fundusz pożyczkowy  
� inne …………………………… 
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Specjalne wymogi dotyczące wyżywienia: 
 
� Nie    �  Tak (jakie ………………………………………………..)    

 
Będę ubiegał/a się o zwrot kosztów dojazdu* 
�  Tak   � Nie 

 

Przewidywany koszt dojazdu …………………………. 
 
 
* Dla uczestników szkoleń spoza Warszawy przewidziano możliwość zwrotu części kosztów dojazdu. 
Szczegółowe zasady rozliczania kosztów dojazdu zawarte są w Regulaminie Rekrutacji i Szkoleń. 
 
Chcemy, aby oferowane przez nas szkolenia, w jak największym stopniu odpowiadały 
Państwa oczekiwaniom i potrzebom. Dlatego też bardzo prosimy o odpowiedź na poniższe 
pytania.  
 
 

� PYTANIA DOTYCZ ĄCE STANU WIEDZY UCZESTNIKÓW Z TEMATYKI 
DANEGO SZKOLENIA  

 
 
 
W ramach realizacji projektu Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw oferuje również szereg 
innych szkoleń związanych z tematyką. Aby otrzymać niezwłocznie informacje o rozpoczętych 
rekrutacjach,  prosimy o wskazanie w jakich jeszcze szkoleniach chcieliby Państwo wziąć udział,  
 
Jakimi innymi szkoleniami byłby/byłaby Pan/Pani zainteresowana/y? 
� Zarządzanie projektami 
� Warsztaty z obsługi programu do zarządzania poziom podstaw. 
� Warsztaty z obsługi programu do zarządzania poziom zaawansowany 
� Pomoc publiczna i zamówienia publiczne 
� Zarządzanie czasem i ryzykiem 
� Biznesplan i studium wykonalności 
� Budżetowanie w projektach 
� Fundusze strukturalne w latach 2007-2013 – trzy poziomy zaawansowania 
� Szkolenie na temat PO IG - trzy poziomy zaawansowania 
� Szkolenie na temat PO KL - trzy poziomy zaawansowania 
� Szkolenie na temat RPO woj. mazowieckie 
� Szkolenie na temat pozostałych programów PROW, POIŚ, PRPW 
 
 
……………………………      …………….…………………………… 
Data i miejsce wypełnienia       Imię i nazwisko osoby wypełniającej 
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Załącznik nr 6: FORMULARZ ROZLICZENIA KOSZTÓW DOJAZDU* 
 

Imi ę i nazwisko  

Adres  

Telefon  

E-mail  

 
Zgodnie z Regulaminem rekrutacji i szkoleń proszę o refundację kosztów dojazdu. 
 
Tytuł szkolenia:……………………………………………………...………………………….. 
 
Termin szkolenia:……………………………………………………………………………….. 
 
Koszt dojazdu (całkowity) ………………………………..……………………………………. 
 
Załączam: 
 
1 ………………………………………………………………………………………………… 
 
2 ………………………………………………………………………………………………… 
 
Proszę o przekazanie kwoty refundacji kosztów dojazdu na konto w banku………...……….. 
 
………………….. nr….……………………………...………………………………………… 
 
 
……………………………      …………….…………………………… 
Data i miejsce wypełnienia       Imię i nazwisko osoby wypełniającej 
 
 

Wypełnia Biuro Projektu: 

Zatwierdzona kwota wydatków według dokumentów …………………………………………. 

Kwota limitu wydatków na 1 uczestnika danego szkolenia 
……………………………………. 

 

Kwota do wypłaty ……………………………………………………………………………… 

 

Sprawdził: ………………………………… Data …………………………………………...… 
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Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw 
ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa 

 
……………………………. 
Imię i nazwisko 
 
……………………………. 
Data i miejsce 
 

 

Oświadczenie 
 
Oświadczam, że na szkolenie  
 
Temat szkolenia:………………………………………………………………………………... 
 
Termin szkolenia: ………………………………………………………………………………. 
 
dojeżdżałem z miejscowości …………………………………………...……………...………..  
 
samochodem osobowym o numerze rejestracyjnym 
…………………………………………… 
 
 
 
Koszt dojazdu na szkolenie ogólnie dostępną komunikacją autobusową / kolejową*  (2 klasa) 
 
na ww. trasie wynosi …………………………………………….. zł..  
 
 
 
 
 
 
 

….………………………
… 
.  Podpis 
 

* niepotrzebne skreślić 
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