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PROCEDURA REALIZACJI SZKOLEŃ W FORMIE ZDALNEJ 

w   ramach    projektu    „Profesjonalne    kadry    instytucji    pomocy    i    integracji    społecznej”,    

nr umowy: POWR.02.05.00-00-0360/19-00, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 i współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

PODSTAWOWE DEFINICJE 
1. Projekt – projekt „Profesjonalne kadry instytucji pomocy integracji społecznej”. 
2. Beneficjent projektu  –  Fundacja  Gospodarcza  Pro  Europa  przy  ul.  Warszawskiej  4/7,  87-

100 Toruń. 
3. Uczestnik projektu – osoba zakwalifikowana do udziału w Projekcie, która podpisała i przesłała 

Umowę uczestnictwa w projekcie oraz załączniki do niniejszej procedury. 
4. Pierwsza forma wsparcia – pierwsze szkolenie realizowane w ramach projektu. 

 
INFORMACJE OGÓLNE 

1. Procedurę wprowadza się z uwagi na ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-Cov-2 

wywołującego chorobę COVID-19. 

2. Procedurę udzielania wsparcia w formie zdalnej wprowadza się na okres od dnia 1.12.2020 r. 

do czasu odwołania niniejszej procedury przez Beneficjenta projektu. 

3. Wsparcie w formie zdalnej realizowane będzie tylko za zgodą Uczestnika projektu. 

4. Forma zdalna realizowana za pośrednictwem platformy ClickMeeting. 

5. Wszelka korespondencja związana z realizacją wsparcia w ramach niniejszego projektu 

prowadzona jest przez skrzynkę e-mail Beneficjenta projektu: socjalni@fundacja- 

proeuropa.org.pl. 

6. Szkolenia w zależności od obszaru szkoleniowego są jedno- lub dwudniowe. Jednego dnia 

szkolenie trwa 8 godzin dyd. Wszystkie szkolenia rozpoczynają się o 8.00 i kończą o 14.30. 

7. Szkolenia podzielone są na części, wg planu: 
08.00 – 10.00 I - Blok szkoleniowy/Testy-ex-ante 
10.00 – 10.15 Przerwa 
10.15 – 12.30 II – Blok szkoleniowy 
12.30 – 12.45 Przerwa 
12.45 – 14.30 III – Blok szkoleniowy/Testy-ex-post/Ankiety satysfakcji i potrzeb szkol. 

ZOBOWIĄZANIA BENEFICJENTA PROJEKTU 
1. Przed rozpoczęciem szkolenia w formie zdalnej Beneficjent projektu prześle na adres poczty 

elektronicznej Uczestnika projektu, wskazanej w dokumentacji rekrutacyjnej, komplet 

dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia udziału w projekcie. 

2. Po otrzymaniu od Uczestników projektu dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia udziału w 

szkoleniach w formie zdalnej, Beneficjent projektu, w dniu poprzedzającym szkolenie, wysyła 

na adres e-mail Uczestnika projektu zaproszenie/link na dane szkolenie, Testy przed / po 

szkoleniu   (ex-ante/ex-post),   Ankietę   potrzeb   szkoleniowych   oraz   Program   szkolenia     

i materiały szkoleniowe na dane szkolenie. 

3. Po zrealizowaniu pierwszego szkolenia w formie zdalnej przez Uczestników projektu, którzy 

przystąpią   do   pierwszej   formy   wsparcia,    Beneficjent    projektu    prześle    na    adres  

do   korespondencji    wskazany    w    dokumentach    rekrutacyjnych    przesyłkę    tradycyjną 

z materiałami biurowymi (teczka, notes, długopis) wraz z drukiem potwierdzenia odbioru 

materiałów biurowych. 
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4. Po otrzymaniu od Uczestników projektu wypełnionych Testów przed/po szkoleniu (ex-

ante/ex-post), Ankiet satysfakcji i potrzeb szkoleniowych oraz po sprawdzeniu testów 

kompetencji, Beneficjent projektu prześle Uczestnikom projektu przesyłkę tradycyjną 

Certyfikatem potwierdzającym nabyte kompetencje ze wszystkich zrealizowanych przez 

danego Uczestnika projektu szkoleń oraz drukiem potwierdzenia odbioru certyfikatu. 

5. W trakcie trwania szkolenia Beneficjent projektu zobowiązany jest do: 

a) nagrania filmu na początku szkolenia - pierwsze 5 minut, 

b) nagrania filmu na końcu szkolenia - ostatnie 5 minut, 

c) wykonania 3 zrzutów obrazu z monitora (print screen)- po jednym z każdego bloku szkol., 

d) wygenerowania raportu obecności / aktywności Uczestników projektu/szkolenia. 

Pliki te będą stanowiły załączniki do Oświadczenia beneficjenta. 

ZOBOWIĄZANIA UCZESTNIKÓW PROJEKTU 
1. Uczestnik projektu zobowiązany jest do jednorazowego przesłania do Fundacji wypełnionych 

i podpisanych załączników do niniejszej procedury, przeznaczonych dla Uczestników projektu. 

2. Oświadczenie o zapoznaniu się z procedurą  realizacji  szkoleń  w  formie  zdalnej  stanowi  

zał. nr 1 do niniejszej procedury, składane przez wszystkich Uczestników projektu 

przystępujących do realizacji szkoleń w formie zdalnej. 

3. Zgoda na uczestnictwo w szkoleniach w formie zdalnej stanowi zał. nr 2 do niniejszej 

procedury, składana przez wszystkich Uczestników projektu przystępujących do realizacji 

szkoleń w formie zdalnej. Ponadto w niniejszym dokumencie, Uczestnik projektu  

zobowiązany jest do podania aktualnego adresu e-mail. 

4. Oświadczenie o zatrudnieniu na stanowisku pracownika socjalnego lub aspiranta pracy 

socjalnej w dniu przystąpienia do pierwszej formy wsparcia stanowi zał. nr 3 do niniejszej 

procedury, składane jedynie przez Uczestników projektu realizujących pierwsze szkolenie. 

Osoby, które kontynuują szkolenia w ramach projektu (realizują kolejny obszar szkoleniowy), 

nie są zobowiązane do składania niniejszego oświadczenia. 

5. Oświadczenie Uczestnika projektu dotyczące RODO stanowi zał. nr 4 do niniejszej procedury, 

składane jedynie przez Uczestników projektu realizujących pierwsze szkolenie. Osoby, które 

kontynuują szkolenia w ramach projektu (realizują kolejny obszar szkoleniowy), nie są 

zobowiązane do składania niniejszego oświadczenia. 

6. Załącznik nr 1, 2, 3 i 4 należy przesłać w formie elektronicznej (skany), w dniu szkolenia, 

przed rozpoczęciem szkolenia oraz dodatkowo przesłać oryginały niezwłocznie po 

zrealizowaniu pierwszego szkolenia, na adres biura Beneficjenta projektu: Fundacja 

Gospodarcza „Pro Europa”, ul. Warszawska 4/7, 87-100 Toruń. 

7. Uczestnik szkolenia, w dniu poprzedzającym szkolenie zobowiązany jest do akceptacji 

szkolenia. Akceptacja odbywa się poprzez wysłany link. 

8. Uczestnik projektu musi być dostępny w dniu i godzinach ustalonych dla danego szkolenia 

oraz zobowiązany jest do połączenia z platformą, za pośrednictwem której będzie 

realizowane szkolenie, poprzez wysłany link/zaproszenie na minimum 10 min. przed 

rozpoczęciem szkolenia. 

9. Uczestnik projektu realizujący kilka szkoleń w ramach projektu zobowiązany jest do 

 każdorazowego przesłania do Fundacji wypełnionych testów kompetencji oraz ankiet 

satysfakcji i potrzeb szkoleniowych. 

10. Wypełniony  przez  Uczestnika  projektu  Test  przed  szkoleniem  (ex-ante)  przesyłany  jest   

w formie wypełnionego komputerowo pliku, najpóźniej w dniu szkolenia, przed 

rozpoczęciem szkolenia lub w ciągu pierwszych minut szkolenia. 
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11. Wypełniony przez Uczestnika projektu Test po szkoleniu (ex-post) przesyłany jest w formie 

wypełnionego komputerowo pliku, w dniu szkolenia w czasie ostatniej części bloku 

szkoleniowego. 

12. Wypełnioną Ankietę satysfakcji i potrzeb szkoleniowych Uczestnik projektu przesyła w formie 

wypełnionego komputerowo pliku, w dniu szkolenia w czasie ostatniej części bloku 

szkoleniowego. 

13. Uczestnik  projektu,   który   po   zrealizowaniu   pierwszego   szkolenia,   otrzyma   przesyłkę   

z materiałami biurowymi zobowiązany jest do podpisania załączonego Potwierdzenia odbioru 

materiałów biurowych oraz niezwłocznego przesłania do Fundacji skanu niniejszego 

dokumentu. 

14. Po otrzymaniu Certyfikatu potwierdzającego nabyte kompetencje ze wszystkich 

zrealizowanych szkoleń, Uczestnik projektu zobowiązany jest do podpisania załączonego 

Potwierdzenia odbioru certyfikatu i niezwłocznego przesłania do Fundacji skanu niniejszego 

dokumentu. 

15. Oryginały potwierdzeń odbioru materiałów biurowych oraz odbioru certyfikatu należy 

dodatkowo przesłać w terminie 10 dni roboczych od otrzymania przesyłek, na adres biura 

Beneficjenta projektu: Fundacja Gospodarcza „Pro Europa”, ul. Warszawska 4/7, 87-100 

Toruń. 

ZOBOWIĄZANIA TRENERA 
1. Przed rozpoczęciem szkoleń w formie zdalnej, Trener zobowiązany jest do jednorazowego 

złożenia oświadczenia dotyczącego realizacji szkoleń w formie zdalnej. 

2. Oświadczenie dotyczące realizacji szkoleń w formie zdalnej stanowi zał. nr 5 do niniejszej 

procedury. Oświadczenie należy dostarczyć / przesłać na adres biura Beneficjenta projektu: 

Fundacja Gospodarcza „Pro Europa”, ul. Warszawska 4/7, 87-100 Toruń przed rozpoczęciem 

szkoleń w formie zdalnej. 

3. Trener zobowiązany jest do połączenia z platformą, za pośrednictwem której będzie 

realizowane szkolenie, na min. 15 przed rozpoczęciem szkolenia. 

4. Po szkoleniu Trener zobowiązany jest do każdorazowego wypełniania w części dotyczącej 

Trenera, podpisania oraz przesłania do Beneficjenta projektu - Oświadczenia beneficjenta. 

5. Oświadczenia beneficjenta stanowi zał. nr 6 do niniejszej procedury. 

6. Załącznik nr 6 należy przesłać w formie elektronicznej (skan), w dniu szkolenia, po jego 

zakończeniu oraz dodatkowo przesłać oryginał w terminie 10 dni roboczych od zakończenia 

danego szkolenia, na adres biura Beneficjenta projektu: Fundacja Gospodarcza „Pro Europa”, 

ul. Warszawska 4/7, 87-100 Toruń. 

7. Oświadczenie beneficjenta wraz z załączonymi plikami będzie stanowiło potwierdzenie 

odbycia wsparcia w formie zdalnej, tym samym nie ma konieczności podpisywania przez 

Uczestników projektu list obecności. 
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INSTRUKCJA REJESTRACJI I UDZIAŁU W SZKOLENIU 
1. Na skrzynce e-mail wskazanej przez Uczestnika projektu / Trenera odszukać: „Zaproszenie na 

wydarzenie w proj. „Profesjonalne kadry ... – obszar nr ......”, wysłane z skrzynki e-mail 

Prezesa Fundacji Pro Europa – Pana Romana Chamier – Ciemińskiego. 

 
2. Uczestnikom projektu/ Trenerom zaleca się znalezienie na skrzynce e-mail zaproszenia przed 

szkoleniem, a w przypadku jego braku w zakładce poczty przychodzącej, sprawdzenie zakładki 

SPAM i innych zakładek w swojej skrzynce poczty e-mail. 

3. W przypadku braku zaproszenia Uczestnik projektu/Trener zobowiązani są do kontaktu 

telefonicznego z Fundacją. 

4. W dniu poprzedzającym szkolenie należy akceptować szkolenie. Akceptacja odbywa się 

poprzez wysłany link. 

 
5. W mailu Uczestnikom projektu zostanie wysłana również lista osób uczestniczących w 

szkoleniu, link konieczny do rejestracji na szkoleniu oraz testy kompetencji, ankiety satysfakcji 

i potrzeb szkoleniowych oraz materiały szkoleniowe na dane szkolenie. 
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6. W dniu szkolenia po kliknięciu w załączony w zaproszeniu link należy „dołączyć do szkolenia„. 

7. pojawi się komunikat przypominający o udostępnieniu kamery oraz mikrofonu. Należy 

„Udostępnić” oraz postępować zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na monitorze 

komputera. 

 
8. W celu lepszego komfortu uczestnictwa w szkoleniu zaleca się: 

a) przygotowanie i podłączenie słuchawek, 

b) włączenie jedynie kamerki, 

c) włączanie mikrofonów jedynie w momencie chęci wypowiedzi / odpowiedzi (sprzężenia). 

9. Po udostępnieniu należy wyłączyć mikrofon. 
Zaleca się by Uczestnik, który zakończy wypowiedź wyłączył mikrofon i ponownie go włączał, 
gdy chce się wypowiedzieć, tak aby jednocześnie głos nie zabierało dwóch Uczestników oraz 
nie przeszkadzały odgłosy dochodzące z otoczenia. 
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10. Uczestnik projektu zobowiązany jest ustawić kamerę tak by był on widoczny na ekranie 

Beneficjenta projektu. 

11. Uczestnik projektu/Trener zobowiązani są do rejestracji na szkoleniu wpisując w pozycji 

Twoje imię: Imię, Nazwisko, Jednostkę Uczestnika projektu oraz e-mail wskazany w 

dokumentacji do realizacji szkoleń w projekcie. 

 
12. Uczestnik projektu uczestniczy w sposób indywidualny w szkoleniach w formie zdalnej.  

Polega to na tym, że przy jednym monitorze komputera w szkoleniu bierze udział jedna  

osoba i nie ma możliwości udziału dwóch lub większej ilości osób przy jednym monitorze 

komputera. 

13. Na monitorach Uczestników projektu przez cały czas wyświetlanych jest max. 6 osób 

uczestniczących w szkoleniach. Wyświetlane na monitorach osoby są sekwencyjnie 

zmieniane. 

 
 



Projekt „Profesjonalne kadry instytucji pomocy i integracji społecznej”, realizowany przez Fundację Gospodarcza Pro Europa, w ramach osi priorytetowej: 

II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna. Wartość dofinansowania: 804 947,22 zł. 

 

14. Beneficjent projektu nagra film na początku szkolenia, na końcu szkolenia oraz dokona zrzutu 

z ekranu beneficjenta w trakcie realizowanego szkolenia. 

 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. W przypadku pytań dotyczących niniejszej procedury można się kontaktować z pracownikiem 

biura projektu poprzez: tel. 533 665 340 i/lub e-mail socjalni@fundacja-proeuropa.org.pl. 

2. Sprawy nieuregulowane w niniejszej procedurze rozstrzygane są przez Beneficjenta projektu. 

Ostateczna interpretacja zapisów procedury leży w kompetencji Beneficjenta. W sprawach 

nieuregulowanych    w    niniejszym    dokumencie    obowiązują    akty    prawne,    wytyczne   

i dokumenty programowe dotyczące realizacji projektów w ramach PO WER 2014-2020. 
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Załącznik nr 1 
do Procedury realizacji szkoleń w formie zdalnej 

Oświadczenie uczestnika projektu 
o zapoznaniu się z procedurą realizacji szkoleń w formie zdalnej 

 

 
Oświadczam, że przed przystąpieniem do szkoleń w formie zdalnej w ramach projektu 

„Profesjonalne kadry instytucji i pomocy społecznej” zapoznałam/em się z przesłaną mi 

Procedurą realizacji szkoleń w formie zdalnej. 
 

Proszę wypełnić literami DRUKOWANYMI 

Imię Nazwisko 

  

 
 
 

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

data (odręczny) czytelny podpis Uczestnika projektu 

 
……………………….…………………………………………………………………………………………… 
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Załącznik nr 2 
do Procedury realizacji szkoleń w formie zdalnej 

Zgoda uczestnika projektu 
na uczestnictwo w szkoleniach w formie zdalnej 

 

 
Wyrażam zgodę na realizację szkoleń w formie zdalnej w ramach projektu „Profesjonalne kadry 

instytucji i pomocy społecznej”. 

Ponadto, w celu realizacji szkoleń w formie zdalnej, podaję mój adres poczty elektronicznej e-mail 

 
.............................................................................@ ......................................................................................................... 

(UWAGA: Obowiązkowo należy podać aktualny adres e-mail. Pozycja musi zostać uzupełniona, nawet gdy 

e-mail nie uległ zmianie, należy powtórzyć adres podany na Formularzu rekrutacyjnym.) 
 

Proszę wypełnić literami DRUKOWANYMI 

Imię Nazwisko 

  

 
 

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

data (odręczny) czytelny podpis Uczestnika projektu 
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UWAGA: 
Skan oświadczenia musi być wysłany TYLKO przez Uczestników przystępujących do projektu tzn. WYŁĄCZNIE w dniu 
pierwszego realizowanego szkolenia. Uczestnicy realizujący kolejny obszar szkoleniowy, nie są zobowiązani do składania 
niniejszego oświadczenia. Skany wysyłane wcześniej nie będą przyjmowane. 

Załącznik nr 3 
do Procedury realizacji szkoleń w formie zdalnej 

Oświadczenie uczestnika projektu 
o zatrudnieniu na stanowisku w dniu przystąpienia do pierwszej formy wsparcia 

 
Oświadczam, że dzisiaj w dniu przystąpienia do pierwszej formy wsparcia tj.: 

   

(dd) 
dzień 

(mm) 
miesiąc 

(rrrr) 
rok 

( Wpisać datę pierwszego szkolenia. W przypadku realizacji szkolenia dwudniowego wpisać datę pierwszego dnia szkol.)  
 

jestem zatrudniona/y na stanowisku pracownika socjalnego /aspiranta pracy socjalnej w 
 

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

Nazwa jednostki 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proszę wypełnić literami DRUKOWANYMI 

Imię Nazwisko 

  

 
 

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

  (odręczny) czytelny podpis Uczestnika projektu 
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Załącznik nr 4 
do Procedury realizacji szkoleń w formie zdalnej 

Oświadczenie uczestnika projektu dotyczące 
RODO 

 
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU 

(uwzględnia obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679) 

 
W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Profesjonalne kadry instytucji pomocy i integracji społecznej” 
oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, że: 
 

1. Administratorem moich danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego 
pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
2014-2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.  

 
2. Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa 

w art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 (RODO) – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) na podstawie: 

 

a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 
2013 r. 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 ustanawiającego przepisy ogólne 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 
oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 
20.12.2013, str. 320, z późn. zm.), 

b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 
2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie 
Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470, z późn. zm.), 

c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 
1431, z późn. zm.), 

d) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. 
ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do 
przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące 
wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, 
audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str. 1). 

   
3. Moje dane osobowe będą przetwarzane w zbiorach: „Program Operacyjny Wiedza Edukacja 

Rozwój”, „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizacje programów operacyjnych”.  
 

4. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu „Profesjonalne kadry 
instytucji pomocy i integracji społecznej”, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności 
wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz 
działań informacyjno-promocyjnych w ramach PO WER. 

 
5. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej – Ministerstwo 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa, beneficjentowi 
realizującemu projekt – Fundacji Gospodarczej Pro Europa, ul. Warszawska 4/7, 87-100 Toruń. 
Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na 
zlecenie Instytucji Zarządzającej , Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta. Moje dane osobowe 
mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji 
Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach PO WER. 
Moje dane osobowe mogą zostać powierzone podmiotom świadczącym na rzecz Instytucji 
Zarządzającej usługi związane z obsługą i rozwojem systemów teleinformatycznych. 

 
6. Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione organom upoważnionym zgodnie z 

obowiązującym prawem. 
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7. Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest 
równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu. 

 
8. W terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie przekażę beneficjentowi dane dotyczące 

mojego statusu na rynku pracy oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz 
uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji.  

 
9. W ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dotyczące mojego 

statusu na rynku pracy. 
 

10. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej. 

 
11. Moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

 
12. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji. 
 

13. Mogę skontaktować się u beneficjenta z osobą która odpowiada za ochronę przetwarzania danych 
osobowych wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej proeuropa@fundacja-
proeuropa.org.pl lub z powołanym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych wysyłając 
wiadomość na adres poczty elektronicznej iod@miir.gov.pl. 

 
14. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania 

jeżeli spełnione są przesłanki określone w art. 16 i 18 RODO. 
 

15. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. 

 
16. W celu potwierdzenia kwalifikowalności wydatków w projekcie oraz monitoringu moje dane 

osobowe takie jak imię (imiona), nazwisko, PESEL, nr projektu, data rozpoczęcia udziału w 
projekcie, data zakończenia udziału w projekcie, kod tytułu ubezpieczenia, wysokość składki z 
tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, wysokość składki z tytułu ubezpieczenia wypadkowego mogą 
być przetwarzane w zbiorze: „Zbiór danych osobowych z ZUS”. Dla tego zbioru mają zastosowanie 

informacje jak powyżej
1
. 

 
 
 

 
 

Proszę wypełnić literami DRUKOWANYMI 

Imię Nazwisko 

  

 
 

 
  

 
……..…….............................................  ………………....…………………………………………… 
Miejscowość i data    (odręczny) czytelny podpis Uczestnika projektu

                                                             
1 Przetwarzanie danych osobowych w zbiorze Zbiór danych osobowych z ZUS dotyczy sytuacji, w której umowa o dofinansowanie projektu 

została zawarta z Beneficjentem przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Działania 1.3 lub 
1.2. 

mailto:proeuropa@fundacja-proeuropa.org.pl
mailto:proeuropa@fundacja-proeuropa.org.pl
mailto:iod@miir.gov.pl
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Załącznik nr 5 
do Procedury realizacji szkoleń w formie zdalnej 

Oświadczenie trenera dotyczące szkoleń w formie zdalnej 
 
 

 
Oświadczam, że zapoznałam/em się z przesłaną mi Procedurą realizacji szkoleń w formie zdalnej 

w ramach projektu „Profesjonalne kadry instytucji i pomocy społecznej”. 

 
Ponadto, w celu realizacji szkoleń w formie zdalnej, podaję mój adres poczty elektronicznej e-mail 

 
.............................................................................@ ......................................................................................................... 

 

 
 

Czytelny podpis Trenera składającego oświadczenie 
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Załącznik nr 6 
do Procedury realizacji szkoleń w formie zdalnej 

Oświadczenia beneficjenta 
 

 

 
Fundacja Gospodarcza Pro Europa 
ul. Warszawska 4/7 
87-100 Toruń 

............................................................................  
(miejsce i data – wypełnia Beneficjent projektu) 

OŚWIADCZENIE O ZREALIZOWANIU W PROJEKCIE DZIAŁAŃ W FORMIE ZDALNEJ 

 Wypełnia Trener 
Jako Trener oświadczam, że, w ramach projektu „Profesjonalne kadry instytucji i pomocy 
społecznej”, zrealizowałam/em szkolenie w formie zdalnej, za pośrednictwem ClickMeeting: 

 
w dniu/-ach (podać daty) ................................................. , 

 
w godzinach od .................. do ................, z udziałem (podać ilość) .............. uczestników. 

 
 

 

 
 Wypełnia Beneficjent projektu 

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

data czytelny podpis Trenera 

W   związku   z   realizacją    projektu    „Profesjonalne   kadry    instytucji    i   pomocy    społecznej”, 

nr umowy: POWR.02.05.00-00-0360/19-00, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Fundacja Gospodarcza Pro Europa, ul. Warszawska  4/7,  87-

100 Toruń, jako Beneficjent projektu oświadcza, iż: 

 
w dniu/-ach (podać daty) ...........................................................................……………….. 

w godzinach od 8.00 do 14.30 

zrealizował w formie zdalnej (podać rodzaj działania) szkolenie. 

Potwierdzeniem odbycia szkolenia w formie zdalnej (podać nr obszaru szkolenia i nazwę działania) 
Nr. .………………, nazwa: …………………………………………………………………………………………………………………….. 
są materiały z realizacji działania (załączniki). 

 
 

 
 
 

 Załączniki 

1. film nagrany na początku szkolenia - pierwsze 5 minut, 

2. film nagrany na końcu szkolenia - ostatnie 5 minut, 

3. zrzut obrazu z monitora beneficjenta (print screen) 

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

pieczęć i  podpis Beneficjenta projektu 

4. wygenerowany raport obecności / aktywności Uczestników projektu. 


