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§1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Regulamin określa proces rekrutacji Uczestników do Projektu.  

2. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, Oś priorytetowa 

IV „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”, 4.1 Innowacje społeczne. 

3. Głównym celem Projektu jest opracowanie gotowego do upowszechnienia oraz włączenia do polityki i 

praktyki modelu kształcenia kompetencji niezbędnych na stanowiskach IT, w tym programistycznych, 

poprzez przetestowanie modelu PROGRAMATOR i jego dostosowanie do potrzeb i możliwości 

szkoleniowych osób niezwiązanych z informatyką o różnym poziomie i rodzaju wykształcenia, wieku i 

doświadczeniu zawodowym. 

 

§2 

DEFINICJE 

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 

1. Kandydacie – należy przez to rozumieć osobę, która ubiega się o zakwalifikowanie do udziału w 

Projekcie, tj. dokonała zgłoszenia chęci udziału w Projekcie na zasadach wskazanych w niniejszym 

Regulaminie i bierze udział w Rekrutacji.  

2. Operatorze – należy przez to rozumieć Towarzystwo Inwestycji Społeczno – Ekonomicznych S.A. 

(zwane dalej „TISE”) z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Okopowa 56, 01-042 Warszawa, działające w 

imieniu własnym oraz partnera oraz na rzecz własną i partnera, którym jest Asistera Poland Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (zwana dalej „Asistera”), adres: ul. 

Nowogrodzka 50/515 Warszawa. Za Biuro Operatora należy uznać adres siedziby TISE.  

3. Organizatorze Kształcenia (zwany zamiennie „OK”) – należy przez to rozumieć podmiot, który oferuje 

Pakiet usług szkoleniowych i doradczych wybrany dobrowolnie przez Uczestnika/Kandydata. 

4. Oświadczeniu Kandydata (zwane zamiennie „Oświadczeniem“) - oświadczenie, którego wzór stanowi 

Załącznik nr 1, które wraz z Zaświadczniem przesyłane jest przez Kandydata do Operatora na adres 

mailowy: programator@tise.pl i którego data przesłania wraz z Zaświadczeniem decyduje o kolejności 

zgłoszeń do Projektu.  

5. Pakiecie usług szkoleniowych i doradczych (zwany zamiennie „Pakietem usług”)  - należy przez to 

rozumieć Szkolenie programistyczne oraz usługi doradcze w procesie pozyskania lub zmiany miejsca 

pracy (doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy).  

6. Pomocy zwrotnej –  należy przez to rozumieć pomoc udzielaną przez Operatora Uczestnikowi na 

sfinansowanie Pakietu usług szkoleniowych i doradczych oferowanego przez OK, podlegającą 

zwrotowi przez Uczestnika na warunkach wskazanych w Regulaminie pomocy zwrotnej oraz na zasadach 

wskazanych w Umowie o udzielenie Pomocy zwrotnej, zawartej pomiędzy Operatorem a Uczestnikiem. 

7. Projekcie - należy przez to rozumieć projekt pn. „PROGRAMATOR - innowacyjny i kompleksowy program 

nabywania kompetencji niezbędnych do podjęcia pracy w charakterze programisty” realizowany przez 

Operatora w ramach konkursu PROGRAMUJ Z PO WER, Oś IV Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa” Konkurs nr POWR.04.01.00-

mailto:programator@tise.pl
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IZ.00-00-012/17, realizowanego przez konsorcjum w składzie: Towarzystwo Inwestycji Społeczno-

Ekonomicznych S.A. oraz Asistera Poland sp. z o.o., gdzie  Liderem Konsorcjum jest Towarzystwo 

Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. 

8. Regulaminie pomocy zwrotnej – należy przez to rozumieć Regulamin udzielania i umarzania Pomocy 

zwrotnej  w Projekcie PROGRAMATOR z dnia 2 grudnia 2019 r. 

9. Regulaminie rekrutacji (nazywany wymiennie „Regulaminem”)  – należy przez to rozumieć Regulamin 

Rekrutacji do Projektu PROGRAMATOR z dnia 2 grudnia 2019r.     

10. Rekrutacji – należy przez to rozumieć postępowanie prowadzone przez Operatora w celu 

zakwalifikowania Kandydatów do udziału w Projekcie, którego etapy i zasady opisano w niniejszym 

Regulaminie. Rekrutacja kończy się wynikiem negatywnym w momencie poinformowania Kandydata o 

niezakwalifikowaniu się do kolejnego etapu Rekrutacji lub do udziału w Projekcie lub wynikiem 

pozytywnym w momencie, gdy Kandydat zawrze: Umowę o świadczenie Pakietu usług oraz Umowę o 

udzielenie Pomocy zwrotnej, o której mowa w Regulaminie pomocy zwrotnej.  

11. Stronie Projektu – należy przez to rozumieć stronę internetową Projektu, na której będą publikowane 

m.in. informacje i dokumenty dotyczące Rekrutacji, informacje dla Kandydatów, Uczestników i 

Organizatorów Kształcenia, znajdującą się pod adresem: https://programator.dudaone.com/ 

12. Szkoleniu programistycznym (nazywane wymiennie „Szkoleniem”) – należy przez to rozumieć usługi 

szkoleniowe w obszarze podnoszenia kompetencji zawodowych z zakresu programowania i 

kompetencji kluczowych niezbędnych do wykonywania pracy w charakterze programisty,  

przygotowujące Uczestnika do pracy przy określonych zadaniach programistycznych świadczone 

Uczestnikowi przez OK w dowolnych formach kształcenia uzgodnionych przez Uczestnika i OK (np. 

stacjonarnej, mieszanej (blended learning), zdalnej moderowanej, zdalnej). 

13. Szkoleniu próbnym –  szkolenie próbne z zakresu programowania, organizowane przez OK, 

realizowane w dowolnej formie kształcenia, ukończenie którego jest jednym z warunków udziału w 

Rekrutacji decydującym o kwalifikacji  Uczestnika do udziału w  Projekcie. 

14. Ścieżce edukacyjnej - należy przez to rozumieć kurs lub zestaw kursów z języków programowania 

wchodzące w skład Szkolenia.  

15. Uczestniku – należy przez to rozumieć osobę dorosłą, należącą do grupy docelowej Projektu, która 

pozytywnie przeszła Rekrutację i została zakwalifikowana do udziału w Projekcie i zawarła Umowę o 

świadczenie Pakietu usług oraz Umowę o udzielenie Pomocy zwrotnej z Operatorem.  

16. Umowie o świadczenie Pakietu usług (zwana zamiennie „Umową z OK“) - umowa pomiędzy 

Uczestnikiem a OK, której przedmiotem jest świadczenie przez OK na rzecz Uczestnika Pakietu usług 

szkoleniowych i doradczych w ramach Projektu. 

17. Umowie o udzielenie Pomocy zwrotnej (zwana zamiennie „Umowa o Pomoc zwrotną”)  - umowa 

pomiędzy Uczestnikiem a Operatorem, określająca zasady i wzajemne prawa i obowiązki stron 

związane z udzieleniem Pomocy zwrotnej na sfinansowanie Pakietu usług szkoleniowych i doradczych  

w ramach Projektu.   

18. Zaświadczeniu o ukończeniu Szkolenia próbnego i wyborze Pakietu usług (zwane zamiennie 

„Zaświadczeniem”) – zaświadczenie wystawiane Kandydatowi przez OK potwierdzające ukończenie 

Szkolenia próbnego przez Kandydata z informacją o wybranym Pakiecie usług szkoleniowych i 

doradczych ze wskazaniem nazwy, linku, ścieżki edukacyjnej/języka programowania, terminu 

https://programator.dudaone.com/
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rozpoczęcia i zakończenia świadczenia Pakietu usług szkoleniowych i doradczych, całkowitego kosztu 

ich świadczenia według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 przesyłane przez Kandydata do Operatora 

wraz z Oświadczeniem na adres mailowy: programator@tise.pl, którego data przesłania wraz z 

Oświadczeniem decyduje o kolejności zgłoszeń do Projektu.   

 

§3 

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU 

Grupą docelową Projektu są osoby dorosłe, które: 

a. posiadają minimum wykształcenie średnie, 

b. nie posiadają wyższego wykształcenia informatycznego i nie kształcą się na kierunku 

informatycznym, 

c. nie posiadają doświadczenia zawodowego w działalności związanej z oprogramowaniem i 

doradztwem w zakresie informatyki (w ciągu ostatnich 3 lat przed przystąpieniem do Projektu). 

 

§4 

 ORGANIZATORZY KSZTAŁCENIA 

1. Organizator Kształcenia w ramach Projektu odpowiedzialny jest za:  

a. przeprowadzenie bezpłatnego Szkolenia próbnego z udziałem Kandydata i wystawienie 

Kandydatowi Zaświadczenia o ukończeniu Szkolenia próbnego i wyborze Pakietu usług,  

b. zawarcie Umowy o świadczenie  Pakietu usług z Kandydatem (Umowa z OK),  

c. świadczenie Szkolenia programistycznego na rzecz Uczestnika, 

d. świadczenie doradztwa zawodowego skierowanego do Uczestnika,  

e. świadczenie pośrednictwa pracy na rzecz Uczestnika, 

f. wystawienie certyfikatu potwierdzającego wykorzystanie Pakietu usług szkoleniowych i 

doradczych. 

2. Organizatorem Kształcenia może być: 

a. organizator kształcenia akredytowany przez Operatora w ramach Projektu („AOK”), tj.:  

 Altkom Akademia S.A. z siedzibą w Warszawie,  

 Codecool Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, 

 Connectis Sp. z o.o. (C-school) z siedzibą w Warszawie,  

 Insigo Grzegorz Róg (Eduweb) z siedzibą w Warszawie, 

 Wydawnictwo Naukowe PWN S.A. z siedzibą w Warszawie.  

b. organizator kształcenia zgłoszony przez Kandydata, zarejestrowany w Bazie Usług Rozwojowych 

(BUR), który ma prawo otrzymania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), 

którego jakiekolwiek szkolenie znajduje się w bazie BUR przedstawionej na stronie: 

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl 

c. inny Organizator Kształcenia zgłoszony przez Kandydata. 

 

 

mailto:programator@tise.pl
https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/
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§5 

REKRUTACJA – POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Rekrutacja polega na sprawdzeniu predyspozycji Kandydata do uczestnictwa w Szkoleniu 

programistycznym świadczonym przez OK w ramach Pakietu usług szkoleniowych i doradczych oraz 

sprawdzeniu możliwości spłaty Pomocy zwrotnej udzielonej przez Operatora na finansowanie Pakietu 

usług szkoleniowych i doradczych. 

2. Za sprawdzenie predyspozycji każdego Kandydata do uczestnictwa w Szkoleniu programistycznym w 

ramach Pakietu usług szkoleniowych i doradczych odpowiada OK wybrany przez Kandydata. OK 

sprawdza predyspozycje każdego Kandydata w sobie właściwy sposób organizując obowiązkowe 

Szkolenie próbne dla każdego Kandydata.  

3. Za sprawdzenie możliwości spłaty przez każdego Kandydata pomocy zwrotnej udzielonej przez 

Operatora na finansowanie Pakietu usług szkoleniowych i doradczych świadczonych przez OK 

odpowiada TISE. 

4. Rekrutacja składa się z następujących etapów szczegółowo opisanych w § 11 Regulaminu: 

I. Etap – Rejestracja Kandydata,  

II. Etap – Wybór przez Kandydata OK i Pakietu usług szkoleniowych i doradczych z oferty 

szkoleniowej OK, 

III. Etap – Ukończenie przez Kandydata Szkolenia próbnego organizowanego przez wybranego 

OK i przekazanie Operatorowi Oświadczenia Kandydata i Zaświadczenia o ukończeniu 

Szkolenia próbnego i wyborze Pakietu usług szkoleniowych i doradczych,  

IV. Etap - Badanie zdolności Kandydata do spłaty Pomocy zwrotnej oraz wypełnienie ankiety 

zawodowej przez Kandydata, 

V. Etap – Zawarcie przez Kandydata Umowy z OK i dostarczenie jej Operatorowi, 

VI. Etap – Zawarcie przez Kandydata Umowy udzielenie Pomocy zwrotnej z Operatorem.  

5. Rejestracja Kandydatów prowadzona jest w sposób ciągły do ogłoszenia przez Operatora informacji o 

wyczerpaniu środków przeznaczonych na Pomoc zwrotną nie później niż do 22 stycznia 2020 r. do 

godz. 23:59. 

6. Udział w Projekcie jest możliwy pod warunkiem pozytywnego przejścia Rekrutacji i pod warunkiem 

dostępności środków przeznaczonych na Pomoc zwrotną.  

7. Operator informuje o dostępności środków na Stronie Projektu.  

 

 

§ 6 

ŚCIEŻKI EDUKACYJNE/JĘZYK PROGRAMOWANIA 

1. Kandydat może wybrać dowolną Ścieżkę edukacyjną/język programowania spośród wymienionych w 

§ 6 ust. 2 lub jakąkowolwiek inną  z zastrzeżeniem § 6 ust 2.  

2. Dla wskazanych poniżej języków programowania przewidziane są następujące minimalne wymagania 

godzinowe dla szkoleń programistycznych: 
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Ścieżka edukacyjna Język programowania 

Minimalna liczba godzin 

 szkolenia 

programistycznego 

Ścieżki obejmujące języki 

back-endowe 

Java; C# 270 

PHP, Python 150 

Ścieżki obejmujące języki 

front-endowe 

Java script/ HTML/ CSS/ 

React/Vue/Angular  biblioteki narzędzia 

programistyczne 

240 

Ścieżki fullstackowe 
Łączące dowolne języki back-endowe i 

front-endowe np. React/Node 
230 

Ścieżki kształcące w 

dziedzinie aplikacji 

mobilnych 

IOS/Android 280 

Ścieżki kształcące 

programistów testów 

automatycznych 

Dowolny język programowania 200 

 

3. Dla pozostałych Ścieżek edukacyjnych/języków programowania nie określono minimalnych wymagań 

godzinowych dla szkoleń programistycznych. 

 

§ 7 

PAKIET USŁUG SZKOLENIOWYCH I DORADCZYCH 

1. Pakiet usług szkoleniowych i doradczych realizowany przez OK w ramach Projektu musi spełniać 

kryteria dostępu określone w Konkursie POWR.04.01.00-IZ.00-00-012/17, Działanie 4.1 Innowacje 

społeczne, tj.: stanowić kompleksowy pakiet działań oferowany całościowo przez danego Organizatora 

Kształcenia, w okresie maksymalnie 12 miesięcy i obejmować jednocześnie wsparcie:  

a. w obszarze podnoszenia kompetencji zawodowych z zakresu programowania oraz,  

b. w obszarze kompetencji kluczowych niezbędnych do wykonywania pracy w charakterze 

programisty, a także, 

c. w procesie pozyskania lub zmiany miejsca pracy.  

2. Korzystanie z Pakietu usług szkoleniowych i doradczych musi rozpocząć się najpóźniej do dnia  30 

czerwca 2020 r. włącznie i zakończyć się najpóźniej do dnia 31 marca 2021 r. włącznie, pod 

warunkiem zawarcia Umowy o udzielenie Pomocy zwrotnej na jego finansowanie w ramach Projektu 

w nieprzekraczalnym terminie do 21 marca 2020 r. 

3. Koszt Pakietu usług szkoleniowych i doradczych realizowany przez OK w ramach Projektu dla 

poszczególnych Ścieżek edukacyjnych nie jest ograniczony z zastrzeżeniem, że Operator może udzielić 

Pomocy zwrotnej na zasadach określonych w par. 8 poniżej, Regulaminie pomocy zwrotnej i Umowie 

o udzielenie pomocy zwrotnej. 
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§ 8 

POMOC ZWROTNA 

1. Maksymalna wartość Pomocy zwrotnej na sfinansowanie Pakietu usług szkoleniowych i doradczych 

jest ograniczona do kwoty 15 000,00 zł.  

2. Decyzję o kwocie udzielonej każdemu Kandydatowi Pomocy zwrotnej na sfinansowanie Pakietu usług 

szkoleniowych i doradczych podejmuje Operator.  

3. Kwota udzielonej Kandydatowi Pomocy zwrotnej może być niższa od maksymalnej wartości Pomocy 

zwrotnej określonej w ust. 1 powyżej i od kwoty wnioskowanej przez Kandydata we Wniosku o 

udzielenie Pomocy zwrotnej, o którym mowa w Regulaminie pomocy zwrotnej wraz z załącznikami. 

4. W przypadku gdy wartość udzielonej Pomocy zwrotnej jest niższa od kosztu Pakietu usług 

szkoleniowych i doradczych różnica finansowana jest wkładem własnym Uczestnika. 

5. Pomoc zwrotna nie może służyć finansowaniu Pakietu usług szkoleniowych i doradczych, którego 

świadczenie rozpoczęło lub zakończyło przed zawarciem Umowy o Pomoc zwrotną. 

6. Pozostałe zasady udzielania Pomocy zwrotnej zostały określone w Regulaminie pomocy zwrotnej.    

 

§ 9 

KOMISJA REKRUTACYJNA 

1. Rekrutację prowadzi Operator za pośrednictwem powołanej przez siebie Komisji Rekrutacyjnej. 

2. Pracami Komisji Rekrutacyjnej kieruje Przewodniczący Komisji.  

3. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy dbanie o prawidłowy przebieg rekrutacji, w szczególności: 

a. nadzorowanie procesu rejestracji Kandydatów, 

b. nadzorowanie procesu dostarczania dokumentów przez Kandydatów, 

c. nadzorowanie procesu oceny możliwości spłaty Pomocy zwrotnej przez Kandydata  

d. sporządzanie listy Kandydatów i listy rezerwowej Kandydatów, 

e. sporządzenie listy Uczestników Projektu. 

 

§ 10 

PROCEDURA REKRUTACYJNA 

1. Rozpatrywanie przez Operatora zgłoszeń przesyłanych przez Kandydatów prowadzone jest do 

wyczerpania środków na udzielenie Pomocy zwrotnej, w kolejności dostarczania przez Kandydatów 

Zaświadczeń o ukończeniu Szkolenia próbnego i wyborze Pakietu usług wystawionego przez OK oraz 

Oświadczeń Kandydata (tj. dzień, godzina, minuta dostarczenia) na adres: programator@tise.pl . 

2. Kandydaci, których zgłoszenia wpłyną po wyczerpaniu środków na udzielenie Pomocy zwrotnej 

trafiają na listę rezerwową Kandydatów. 

3. Zgłoszenia Kandydatów z listy rezerwowej podlegają rozpatrywaniu w przypadku zwolnienia 

środków na udzielenie Pomocy zwrotnej. Pierwszeństwo mają następujący Kandydaci z listy 

rezerwowej: 

 w pierwszej kolejności – kobiety, 

 w drugiej kolejności – osoby niepełnosprawne, 

 w trzeciej kolejności – osoby bezrobotne. 

mailto:programator@tise.pl
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4. Kandydat będący osobą niepełnosprawną wraz z Oświadczeniem Kandydata dostarcza Operatorowi 

zaświadczenie o niepełnosprawności wydane przez właściwy organ. W przypadku jego 

niedostarczenia Operator nie wzywa Kandydata do uzupełnienia i nie udziela Kandydatowi 

pierwszeństwa na zasadach określonych w ust. 3 powyżej.  

5. Kandydat będący osobą bezrobotną wraz z Oświadczeniem Kandydata dostarcza Operatorowi 

Zaświadczenie o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej wydane przez urząd pracy. W przypadku jego 

niedostarczenia Operator nie wzywa Kandydata do uzupełnienia i nie udziela Kandydatowi 

pierwszeństwa na zasadach określonych w ust. 3 powyżej.  

6. W ramach przeprowadzanej rekrutacji Operator zapewnia stosowanie zasady równości szans i 

niedyskryminacji, a także równości szans kobiet i mężczyzn, zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji 

zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady 

równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020, zamieszczonymi na stronie 

internetowej Instytucji Pośredniczącej: https://www.gov.pl/web/inwestycje-rozwoj. 

 

 

§ 11 

REKRUTACJA – POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE 

 

I Etap – Rejestracja Kandydata 

1. Kandydaci dokonują rejestracji za pośrednictwem elektronicznego formularza zamieszczonego na 

Stronie Projektu pod adresem: https://rejestracja.programator.com.pl/ poprzez utworzenie konta 

użytkownika oraz zamieszczenie danych niezbędnych dla procesu rekrutacji, w tym złożenie online 

następujących oświadczeń:   

a. oświadczenia o przynależności do grupy docelowej Projektu z podstawowymi danymi Kandydata  

b. oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych na cele Rekrutacji,  

2. Kandydatowi zostaje przydzielony unikatowy numer, który będzie wykorzystywany przez Operatora 

m. in. do publikowania informacji i wyników na stronie Projektu. Kandydat jest zobowiązany do 

przechowania numeru i posługiwania się nim w trakcie całej Rekrutacji.  

3. Na stronie Projektu dostępne są dokumenty związane z prowadzoną Rekrutacją, w tym wzór Wniosku 

o udzielenie Pomocy zwrotnej z załącznikami i wykazem niezbędnych w procesie Rekrutacji 

dokumentów oraz wzór Umowy o udzielenie Pomocy zwrotnej, o których mowa w Regulaminie pomocy 

zwrotnej.  

4. Na stronie Projektu dostępny jest kurs z podstaw programowania, który Kandydaci mogą realizować 

samodzielnie i fakultatywnie w formule kształcenia zdalnego z wykorzystaniem platformy e-

learningowej.  

 

 

 

https://www.gov.pl/web/inwestycje-rozwoj
https://rejestracja.programator.com.pl/
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II. Etap - Wybór przez Kandydata OK i Pakietu usług szkoleniowych i doradczych z oferty 

szkoleniowej OK 

1. Kandydat samodzielnie wybiera: 

a. Organizatora Kształcenia, spośród wymienionych w § 4 ust 2, 

b. Ścieżkę edukacyjną/język programownia, zgodnie z zasadami określonymi w § 6, 

c. Pakiet usług szkoleniowych i doradczych z oferty wybranego OK, 

2. Operator na stronie internetowej Projektu zamieszcza informacje o: 

a. Organizatorach Kształcenia rekomendowanych lub wybieranych przez Uczestników, 

b. Ścieżkach edukacyjnych/językach programowania wybieranych przez Uczestników, 

c. wybranych Pakietach usług szkoleniowych i doradczych stanowiących ofertę Organizatorów 

Kształcenia dla Ścieżek edukacyjnych/języków programowania . 

3. Kandydat zgłasza się bezpośrednio do wybranego przez siebie OK w celu ustalenia warunków i 

możliwość skorzystania z Pakietu usług szkoleniowych i doradczych, terminu ich realizacji oraz 

terminu i warunków Szkolenia próbnego. 

 

 

III. Etap - Ukończenie przez Kandydata Szkolenia próbnego organizowanego przez wybranego 

OK i przekazanie Operatorowi Oświadczenia Kandydata i Zaświadczenia o ukończeniu 

Szkolenia próbnego i wyborze Pakietu usług szkoleniowych i doradczych 

1. Kandydat bierze udział w Szkoleniu próbnym organizowanym przez wybranego przez siebie OK.  

2. Kandydat pobiera ze Strony Projektu wzór Oświadczenia Kandydata, drukuje je, podpisuje i skanuje.   

3. OK wystawia Kandydatowi Zaświadczenie o ukończeniu Szkolenia próbnego i wyborze Pakietu usług. 

Wzór Zaświadczenia jest dostępny do pobrania na Stronie Projektu. 

4. Kandydat dostarcza Operatorowi w jednej wiadomości mailowej Oświadcznie Kandydata, o którym 

mowa w ust. 2 powyżej wraz z Zaświadczeniem, o którym mowa w ust. 3 powyżej  na adres mailowy 

programator@tise.pl.  

5. Jeśli Kandydat jest osobą niepełnosprawną i/lub bezrobotną do Oświadczenia załącza dokumenty o 

których mowa w par. 10 ust. 4 i/lub 5. 

6. Dalsza Rekrutacja prowadzona jest przez Operatora według kolejności dostarczania Oświadczenia 

Kandydata wraz z Zaświadczeniem (dzień, godzina, minuta). 

7. W przypadku, gdy Kandydat dostarczy Operatorowi tylko jeden z dokumentów, o których mowa w 

ust. 6 powyżej Operator nie wzywa Kandydata do przesłania drugiego dokumentu, a w procesie 

Rekrutacji decydujący jest moment dostarczenia ostatniego dokumentu (dzień, godzina, minuta). 

8. Kandydat ma prawo do jednokrotnej zmiany wyboru Pakietu usług szkoleniowych i doradczych lub 

OK. Zmiana jest możliwa jedynie przed zawarciem Umowy z OK. Celem dokonania zmiany Kandydat 

zobowiązany jest dostarczyć Operatorowi przed zawarciem Umowy szkoleniowej nowe 

Zaświadczenie. Prowadząc rekrutację Operator bierze pod uwagę datę, godzinę, minutę złożenia 

nowego Zaświadczenia.  

 

mailto:programator@tise.pl
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IV. Etap naboru  - badanie  zdolności Kandydata do spłaty Pomocy zwrotnej oraz wypełnienie 

ankiety zawodowej przez Kandydata 

1. Kandydat dostarcza, bez wezwania Operatora, wyłącznie drogą mailową w terminie 3 dni roboczych 

od dnia przekazania Operatorowi Oświadczenia Kandydata wraz z Zaświadczeniem, wymaganą 

dokumentację (tj. Wniosek o udzielenie Pomocy zwrotnej, o którym mowa w Regulaminie pomocy 

zwrotnej wraz z załącznikami) w formie skanów załączonych do jednego maila na adres mailowy 

programator@tise.pl. O terminie dostarczenia dokumentacji, o której w zdaniu poprzednim, decyduje 

moment wpłynięcia dokumentów (dzień, godzina, minuta) na wskazany wyżej adres mailowy.  

2. Operator ma prawo wezwać Kandydata jeden raz do uzupełnienia wymaganej dokumentacji, w tym 

do przedłożenia dodatkowej dokumentacji w zakresie zabezpieczeń w terminie 2 dni roboczych.  

3. Niezłożenie przez Kandydata kompletu wymaganej dokumentacji, o której mowa w ust. 1 i/lub 2 jest 

jednoznaczne z rezygnacją Kandydata z udziału w Projekcie.  

4. Każdy Kandydat biorący udział w Rekrutacji określa swoją przynależność do jednego z następujących 

profili zaznaczając odpowiednie pole we Wniosku o udzielenie Pomocy zwrotnej: 

a. Profil C, młodzi absolwenci kierunków humanistyczno-społecznych, chcący przekwalifikować się, 

b. Profil B, osoby u których na wskutek przemian gospodarczych zachodzi konieczność 

przekwalifikowania się; 

c. Profil A+, specjaliści, z własnej inicjatywy poszerzający swoje kompetencje o kompetencje 

programistyczne; 

d. Profil X, przedstawiciele młodszego pokolenia, osoby z lukami kompetencyjnymi posiadające 

duży potencjał rozwojowy. 

5. Operatora bada zdolność Kandydata do spłaty Pomocy zwrotnej, na co składa się: 

a. ocena formalno-prawna złożonych dokumentów, w tym sprawdzenia wiarygodności 

dokumentacji przedstawionej przez Kandydata w zewnętrznych bazach danych,  

b. ocena zgodności z formalnymi wymogami określonymi w Regulaminie, 

c. ocena możliwości spłaty przez Kandydata maksymalnej możliwej Pomocy zwrotnej,  

d. ocena stopnia ryzyka udzielenia Kandydatowi Pomocy zwrotnej, 

e. ocena proponowanych zabezpieczeń pod kątem możliwości spłaty przez Kandydata Pomocy 

zwrotnej. 

6. Operator podejmuje  decyzję o udzieleniu Pomocy zwrotnej i kwocie możliwej do udzielenia Pomocy 

zwrotnej w terminie 3 dni roboczych o dostarczenia przez Kandydata kompletu dokumentów. 

7. Operator informuje Kandydata drogą mailową o wynikach przeprowadzonej oceny zdolności do 

spłaty Pomocy zwrotnej.  

8. W przypadku decyzji pozytywnej udzielenia Pomocy zwrotnej Operator przesyła Kandydatowi drogą 

mailową również link do wypełnienia online ankiety zawodowej.  

9. W przypadku decyzji odmownej udzielenia Pomocy zwrotnej Kandydat nie zostaje dopuszczony do 

kolejnego etapu Rekrutacji i może przystąpić ponownie do rekrutacji do Projektu nie wcześniej, niż po 

upływie 2 miesięcy od otrzymania decyzji. 
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V.      Etap - Zawarcie przez Kandydata Umowy z OK i dostarczenie jej Operatorowi 

1. Kandydat zawiera Umowę z OK na świadczenie Pakietu usług szkoleniowych i doradczych w ramach 

Projektu zgodnie ze standardowym wzorem stosowanym przez OK na warunkach uzgodnionych 

przez Kandydata z OK i dostarcza ją Operatorowi w terminie w terminie 7 dni roboczych od momentu 

otrzymania informacji od Operatora o pozytywnych wyniku analizy oceny zdolności do spłaty Pomocy 

zwrotnej, jednakże nie później niż w terminie 14 dni roboczych przed rozpoczęciem Pakietu usług 

szkoleniowych i doradczych.  

2. Kandydat dostarcza Umowę z OK do Operatora na adres: programator@tise.pl  

3. Niedotrzymanie, któregokolwiek z powyższych terminów jest jednoznaczne z rezygnacją Kandydata z 

udziału w Projekcie.  

 

VI. Etap – Zawarcie przez Kandydata Umowy o udzielenie Pomocy zwrotnej z Operatorem. 

1. Operator w terminie 3 dni roboczych od dostarczenia przez Kandydata Umowy z OK przygotowuje 

Umowę o udzielenie Pomocy zwrotnej o czym informuje Kandydata drogą mailową i ustala sposób, 

termin i miejsce jej zawarcia.  

2. Niezawarcie przez Kandydat Umowy o udzielenie Pomocy zwrotnej zgodnie z wzorem dostarczonym 

przez Operatora w terminie 7 dni roboczych od otrzymania od Operatora informacji o jej 

przygotowaniu jest jednoznaczne z rezygnacją Kandydata z udziału w Projekcie. 

3. Operator będzie zawierał umowy pomocy zwrotnej z Kandydatami w terminie do dnia 21 marca 2020r.  

 

§ 12 

REZYGNACJA 

1. Kandydat jest uprawniony do rezygnacji z udziału w Projekcie w dowolnym momencie trwania 

rekrutacji, tj. do czasu zawarcia Umowy o udzielenie Pomocy zwrotnej. Z chwilą zawarcia Umowy o 

udzielenie Pomocy zwrotnej Kandydat traci prawo do rezygnacji z udziału w Projekcie.  

2. Rezygnacja z Projektu wymaga przesłania na adres mailowy: programator@tise.pl informacji o 

rezygnacji wraz z powodem rezygnacji. 

3. Niedostarczenie lub niewypełnienie przez Kandydata dokumentów w terminie wyznaczonym w 

niniejszym Regulaminie lub niezgłoszenie się Kandydata na którykolwiek termin wyznaczony przez 

Operatora jest jednoznaczne z rezygnacją Kandydata z udziału w Projekcie i skutkuje wykluczeniem 

Kandydata z dalszej Rekrutacji.  

4. W przypadkach szczególnych, w których Kandydat jest w stanie usprawiedliwić niedostarczenie lub 

niewypełnienie dokumentów w terminie wyznaczonym w niniejszym Regulaminie lub niezgłoszenie 

się na którykolwiek termin wyznaczony przez Operatora siłą wyższą, Przewodniczący Komisji 

Rekrutacyjnej ma prawo podjąć decyzję o wyznaczeniu Kandydatowi dodatkowego ostatecznego 

terminu. 

5. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie Kandydat nie ma prawa do ponownego udziału w 

Rekrutacji do Projektu 
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§ 13 

ODWOŁANIA 

1. Od negatywnej decyzji Komisji Rekrutacyjnej w sprawie wyników rekrutacji Kandydatów, którzy nie 

zostali zakwalifikowani do udziału w Projekcie przysługuje prawo do wniesienia odwołania. 

2. Odwołanie dotyczące niezakwalifikowania się do Projektu powinno być składane w Biurze Projektu w 

formie pisemnej (np. złożone osobiście, wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną) w terminie 3 dni 

roboczych od daty otrzymania decyzji. 

3. Odwołanie powinno zawierać imię, nazwisko, numer oraz adres Kandydata jak również uzasadnienie 

odwołania. 

4. Odwołanie rozpatrywane będzie przez Kierownika Projektu w terminie 5 dni roboczych od dnia 

złożenia. 

5. O wyniku postępowania odwoławczego Kandydat zostanie powiadomiony pisemnie. Decyzja jest 

ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

 

 

§ 14 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu, a także innych dokumentów regulujących 

przebieg Rekrutacji, które zostaną udostępnione przez Operatora. 

2. Regulamin obowiązuje przez cały okres Rekrutacji.  

3. Operator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu 

wymagają formy pisemnej i wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.  

4. Operator publikuje aktualny Regulamin na Stronie Projektu.  

5. Sprawy nieuregulowane w Regulaminie rozstrzygane są przez Kierownika Projektu.  Decyzje 

Kierownika Projektu są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

6. Operator wykorzystuje do komunikacji z uczestnikami profesjonalne programy mailingowe 

dochowując wszelkiej staranności w dostarczeniu informacji do Kandydatów.  

7. Operator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia, za które winy nie ponosi i na które nie miał 

wpływu. 

8. Załącznikami do niniejszego Regulaminu są: 

a. Załącznik nr 1 – wzór Oświadczenia Kandydata 

b. Załącznik nr 2 – wzór Zaświadczenia o ukończeniu Szkolenia próbnego i wyborze Pakietu usług 

szkoleniowych i doradczych 

9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 2 grudnia 2019r.  

 

 

 

 


