ZARZĄDZENIE NR'M/20
BURMISTRZA PISZA
z dniaO&.O^'.. 2020 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
„Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu”

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r., poz. 713 t.j.) zarządzam, co następuje:

§1. Ustalam Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Kompetencje cyfrowe drogą do
sukcesu” będący załącznikiem do niniejszego Zarządzenia.

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 89/20
Burmistrza Pisza
z dnia 08.06.2020 r.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
„Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu”
Program Operacyjny Polska Cyfrowa
Oś priorytetowa: III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa
Działanie: 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych

§ 1.

Postanowienia ogólne
1.

Projekt realizowany jest przez Gminę Pisz w ramach grantu uzyskanego od Operatora
grantu Podlaskiej Federacji Organizacji Pozarządowych w partnerstwie ze
Stowarzyszeniem Mazurskie Centrum Aktywności Lokalnej Karwik. Projekt
współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Funduszy Europejskich Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś priorytetowa: III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa,
Działanie: 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.
2. Regulamin zawiera warunki udziału w projekcie, określające prawa i obowiązki osoby
przystępującej do Projektu, zwanej dalej „Uczestnikiem Projektu".
3. Celem projektu jest poprawa kompetencji cyfrowych społeczeństwa na tle średniej UE
oraz zwiększenie wykorzystania usług e-administracji wśród osób powyżej 25 roku życia
(267 osób) zamieszkujących obszar projektu (województwo warmińsko-mazurskie, powiat
piski, gmina Pisz) do dnia 30.09.2020 r. poprzez zwiększenie stopnia oraz poprawę
umiejętności korzystania z Internetu, w tym: rozwój kompetencji cyfrowych
umożliwiających stworzenie popytu na internet oraz technologie informacyjnokomunikacyjne, nabycie umiejętności korzystania z e-usług, począwszy od nauki
komputera i intemetu jak i rozwijanie umiejętności bardziej zaawansowanych wśród osób
powyżej 25 roku życia do dnia 30.09.2020 r. oraz stworzenie trwałych mechanizmów
podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym.
4. Projekt realizowany jest w okresie 08.06.2019 r. — 30.09.2020 r.
5. Miejscem realizacji projektu jest województwo warmińsko-mazurskie, powiat piski,
gmina Pisz.
§ 2-

Słownik pojęć
Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i skróty oznaczają:
1. Projekt — projekt pn. „Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu” współfinansowany przez
Unię Europejską w ramach Funduszy Europejskich Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa.
2. Operator - Podlaska Federacja Organizacji Pozarządowych; Stowarzyszenie Pomocy
Dzieciom i Młodzieży
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3. Uczestnik projektu — osoba zakwalifikowana zgodnie z zasadami określonymi
w niniejszym regulaminie, bezpośrednio korzystająca z wdrażanej pomocy w ramach
projektu
4. POPC— Program Operacyjny Polska Cyfrowa
5. TIK - technologie informacyjno-komunikacyjne
§3.
Warunki uczestnictwa w Projekcie
1. Uczestniczką/Uczestnikiem Projektu może zostać osoba spełniająca następujące kryteria:
a. zamieszkuje na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, powiat piski, gmina Pisz;
b. ukończyła 25 rok życia;
c. nie posiada kompetencji cyfrowych lub chce rozwijać już posiadane kompetencje.
2.

Warunkiem udziału w projekcie jest złożenie w wyznaczonym terminie kompletu
dokumentów rekrutacyjnych składających się z:
a) Formularza zgłoszeniowego (Załącznik Nr 1);
b) Deklaracja udziału w projekcie (Załącznik Nr 2);
c) Oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym (Załącznik Nr 3 i 7).

2.
3.
4.

5.

wyczerpania przewidzianej limitem ilości miejsc.
Rekrutacja będzie prowadzona z zachowaniem zasady równości szans i niedyskryminacji.
Rekrutacja przeprowadzona zostanie według sprawiedliwych i przejrzystych zasad.
Dokumenty zostaną udostępnione w biurze projektu Grantobiorcy, tj. Urzędzie Miejskim
w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-20 Pisz, pokój nr 21 oraz na stronie internetowej
http://www.bip.t>isz.hi.pl/index.t>ht>?k=84
Dokumenty rekrutacyjne można składać w terminie od 8 czerwca 2020 r. w Urzędzie
Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-20 Pisz.

następujące bloki szkoleniowe:
1. „Działam w mediach społecznościowych” — Moduł przeznaczony jest dla osób, które
chcą poznać sposób funkcjonowania sieci społecznościowych oraz wykorzystać je
w działalności na rzecz swojej społeczności lokalnej lub prywatnie. Uczestnicy po
zakończeniu szkolenia nabędą umiejętności pozwalające na bezpieczne poruszanie się
w świecie sieci społecznościach, w tym m.in. nauczą się nawiązywać i kontynuować swoje
znajomości, kształtować swój wizerunek, wykorzystywać i dzielić się swą twórczością oraz
korzystać z cudzej ze szczególnym uwzględnieniem regulacji prawa autorskiego,
współdziałać z innymi.
Umiejętności cyfrowe przewidziane w module to korzystanie z przestrzeni dyskowej
w intemecie, korzystanie z serwisów społecznościowych, telefonowanie przez internet
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i wideorozmowy przez internet. Przenoszenie plików między komputerami / urządzeniami,
korzystanie z procesorów tekstu, korzystanie z arkuszy kalkulacyjnych, korzystanie
z oprogramowania do edytowania zdjęć, plików video lub audio, założenie konta w ePUAP
i profilu zaufanego, użycie profilu zaufanego w co najmniej jednej e-usłudze. W tym module
przewidziano grupy liczące do 12 osób, a czas realizacji to 12 godzin (1 godzina = 45 minut).
Narzędzia i materiały jakie zostaną zastosowane w module: laptop, pamięć zewnętrzna,
internet.
2. „Kultura w sieci” — moduł przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się
gdzie w intemecie szukać ciekawych i przydatnych zasobów szeroko pojętej kultury
i zasobów edukacyjnych z legalnych źródeł oraz jak wykorzystywać je do nauki lub własnej
twórczości. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z ogólnodostępnymi portalami
prezentującymi dorobek polskiej kultury (Ninateka — Filmoteka Narodowa, Polona,
Encyklopedia Teatru Polskiego, Narodowe Archiwum Cyfrowe, Narodowy Instytut
Fryderyka Chopina). Poznają praktyczne podstawy prawa autorskiego, niezbędne do
korzystania z kultury w sieci i zdobędą umiejętność wyszukiwania legalnych źródeł kultury,
w tym korzystania z Bazy Legalnych Źródeł. Uczestnicy dowiedzą się jak odtworzyć
historię własnej rodziny, miejscowości czy regionu bazując na informacjach z sieci i jak
stworzyć drzewo genealogiczne.
Umiejętności cyfrowe jakie można uzyskać dzięki modułowi to: korzystanie
z przestrzeni dyskowej w intemecie, telefonowanie przez internet i wideorozmowy przez
internet, przenoszenie plików między komputerami / urządzeniami, korzystanie z procesorów
tekstu, korzystanie z arkuszy kalkulacyjnych, korzystanie z oprogramowania do edytowania
zdjęć, plików video lub audio, założenie konta w ePUAP i profilu zaufanego, użycie profilu
zaufanego w co najmniej jednej e-usłudze. W tym module przewidziano grupy liczące do 12
osób, a czas realizacji to 12 godzin (1 godzina = 45 minut). Narzędzia i materiały jakie zostaną
zastosowane w module: laptop, pamięć zewnętrzna, internet.
3. „Moje finanse i transakcje w sieci” — moduł przeznaczony jest dla wszystkich, którzy
chcieliby nauczyć się załatwiać skutecznie sprawy prywatne, biznesowe, finansowe
i urzędowe za pośrednictwem intemetu. Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik będzie
potrafił, wykorzystując sieć, zarządzać kontem bankowym, dokonywać płatności,
realizować zakupy, rezerwować podróż, płacić podatki oraz nauczy się, jak korzystać
z podstawowych usług e-administracji.
Umiejętności cyfrowe jakie można uzyskać dzięki modułowi to: wyszukiwanie
informacji na stronach instytucji publicznych, znajomość praw konsumenta, jak również:
programy ochrony kupujących, ubezpieczenie transakcji, obciążenie zwrotne itp., uzyskiwanie
pomocy online (czat, email, wideorozmowa) przy korzystaniu z usług firm turystycznych,
telekomunikacyjnych, banków, urzędów itd., zakupy i sprzedaż przez internet (portale
aukcyjne), zarządzanie kontem bankowym, płatności elektroniczne i bezgotówkowe oraz
bezpieczne korzystanie z nich (nauka z wykorzystaniem demo serwisów bankowych). W tym
module przewidziano grupy liczące do 12 osób, a czas realizacji to 12 godzin (1 godzina = 45
minut). Narzędzia i materiały jakie zostaną zastosowane w module: laptop, internet.
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4. „Rolnik w sieci” — moduł przeznaczony jest przede wszystkim dla rolników, którzy na
szkoleniu dowiedzą się gdzie i jakie przydatne informacje, aplikacje i e-usługi mogą znaleźć
w sieci, jak z nich bezpiecznie korzystać, jak regulować swoje rachunki bez konieczności
odwiedzania placówki bankowej czy urzędu. W ramach nauki pozyskiwania informacji
z sieci uczestnicy szkolenia zapoznają się z najpopularniejszymi portalami rolniczymi (np.
farmer.pl, gospodarz.pl, topagrar.pl, ppr.pl, tygodnik-rolniczy.pl, wrp.pl, gieldarolna.pl),
dedykowanymi forami wymiany informacji rolniczych (np. rolnik-forum.pl, Qjr.com.pl)
oraz portalami meteorologicznymi (np. pogodynka.pl, agropogoda.pl). Ponadto nauczą się
jak korzystać z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP
i profilu zaufanego, Geoportalu (geoportal.gov.pl), rozliczeń podatkowych online
(e-płatności i e-deklaracje), usług online dla ubezpieczonych w KRUS (portal
eKRUS.gov.pl), usług Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (ksow.pl), ARiMR,
ARR/ANR/ODR — docelowo KOWR oraz GIW/GIS/PIORIN/GIJHARS - docelowo
P1BŻ.
Umiejętności cyfrowe jakie można uzyskać dzięki modułowi to: wyszukiwanie
informacji na stronach administracji publicznej, wyszukiwanie informacji o towarach,
usługach, korzystanie z serwisów społecznościowych, zmienianie ustawień dowolnego
oprogramowania, instalowanie oprogramowania lub aplikacji, korzystanie z procesorów tekstu,
założenie konta w ePUAP i profilu zaufanego, użycie profilu zaufanego w co najmniej jednej
e-usłudze. W tym module przewidziano grupy liczące do 12 osób, a czas realizacji to 12 godzin
(1 godzina = 45 minut). Narzędzia i materiały jakie zostaną zastosowane w module: laptop,
pamięć zewnętrzna, internet.
5. „Tworzę własną stronę internetową” - moduł przeznaczony jest dla osób, które chciałyby
mieć swoje miejsce w sieci w postaci własnej strony internetowej lub blogu. Uczestnicy po
zakończeniu szkolenia nabędą podstawowe umiejętności pozwalające im stworzyć takie
miejsce, zarządzać nim, opracowywać i dodawać do niego treści (słowne, graficzne,
muzyczne, filmowe), z uwzględnieniem ich ochrony na gruncie prawa autorskiego,
monitorować wykorzystując mechanizmy analityki internetowej, rozpowszechniać oraz
zrozumieć, jakie sprawy formalne trzeba załatwić.
Umiejętności cyfrowe jakie można uzyskać dzięki modułowi to: korzystanie
z przestrzeni dyskowej w intemecie (hosting stron), wyszukiwanie informacji o towarach,
usługach (oferty hostingu stron), podstawowe informacje o stronach internetowych / blogach,
korzystanie z serwisów społecznościowych, telefonowanie przez internet i wideorozmowy
przez internet, przenoszenie plików między komputerami / urządzeniami, instalowanie
oprogramowania lub aplikacji, zmienianie ustawień dowolnego oprogramowania, korzystanie
z oprogramowania do edytowania zdjęć, plików video lub audio. W tym module przewidziano
grupy liczące do 12 osób, a czas realizacji to 12 godzin (1 godzina = 45 minut). Narzędzia
i materiały jakie zostaną zastosowane w module: laptop, projektor, pamięć zewnętrzna,
Internet.
6. „Rodzic w Internecie” — moduł przygotowuje rodzica do roli przewodnika dziecka
w zakresie bezpiecznego i „mądrego” korzystania z sieci i reagowania na sytuacje
zagrożenia. Rodzic/opiekun pozna źródła wartościowych i pochodzących z legalnych
źródeł treści dla dziecka, zrozumie jak zapewnić bezpieczeństwo dziecku w sieci, jak
również nauczy się korzystać z podstawowych usług e-administracji dedykowanych
rodzinom takich, jak złożenie wniosku Rodzina 500+, uzyskanie Karty Dużej Rodziny.
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Umiejętności cyfrowe jakie można uzyskać dzięki modułowi to: korzystanie z kultury
i z zasobów edukacyjnych w intemecie. W tym module przewidziano grupy liczące do 12 osób,
a czas realizacji to 12 godzin (1 godzina = 45 minut). Narzędzia i materiały jakie zostaną
zastosowane w module: laptop, pamięć zewnętrzna, internet.
7. „Mój biznes w sieci” — moduł przygotowuje przyszłych przedsiębiorców do zakładania
elektronicznego przedsiębiorstwa. Przygotowanie przedsiębiorcy do sprawdzania
informacji o wiarygodności kontrahentów, wyszukiwania informacji o możliwościach
współpracy, wyszukiwanie informacji o możliwościach rozwoju przedsiębiorcy.
Umiejętności cyfrowe jakie można uzyskać dzięki modułowi to: korzystanie z kultury
i z zasobów edukacyjnych w intemecie. W tym module przewidziano grupy liczące do 12 osób,
a czas realizacji to 12 godzin (1 godzina = 45 minut). Narzędzia i materiały jakie zostaną
zastosowane w module: laptop, pamięć zewnętrzna, internet.
§ 6.

Zasady uczestnictwa w projekcie
1. Uczestnicy Projektu zobowiązani są do:
a. aktywnego uczestnictwa we wszystkich działaniach;
b. potwierdzania uczestnictwa każdorazowo na liście obecności;
c. informowania o zmianie danych teleadresowych
d. wypełnienia testu kompetencji (Załącznik Nr 4 do regulaminu)
e. wypełniania ankiet ewaluacyjnych i oceniających (Załączniki Nr 5 i 6 do regulaminu)
§7.
Postanowienia końcowe
1. Zmiany w Regulaminie mogą być dokonywane w trybie przewidzianym do jego nadania.
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Załącznik Nr 1 do regulaminu

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU „KOMPETENCJE CYFROWE DROGĄ DO SUKCESU"
WOJEWÓDZTWA: PODLASKIEGO, WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO I POMORSKIEGO

DATA I PODPIS OSOBY PRZYJMUJĄCEJ

Nr formularza zgłoszeniowego

PROSIMY O UZUPEŁNIENIE WSZYSTKICH PÓL PONIŻSZEJ TABELI DRUKOWANYMI LITERAMI!!!

Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8

NAZWA
KRAJ
RODZAJ UCZESTNIKA
GMINA PRZEPROWADZAJĄCA SZKOLENIE
IMIĘ
NAZWISKO
PESEL
PŁEĆ
WIEK W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU

POLSKA
indywidualny
GMINA PISZ

9

WYKSZTAŁCENIE - POSTAW ZNAK „X" PRZY WŁAŚCIWEJ
ODPOWIEDZI

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

WOJEWÓDZTWO
POWIAT
GMINA
MIEJSCOWOŚĆ ZAMIESZKANIA
ULICA
NR BUDYNKU
NR LOKALU
KOD POCZTOWY
TELEFON KONTAKTOWY
ADRES E-MAIL
DATA ROZPOCZĘCIA 1ZAKOŃCZENIA UDZIAŁU W PROJEKCIE**
DATA ROZPOCZĘCIA 1ZAKOŃCZENIA UDZIAŁU WE WSPARCIU**

NIŻSZE NIŻ PODSTAWOWE
PODSTAWOWE
GIMNAZJALNE
PONADGIMNAZJALNE
POLICEALNE
WYŻSZE
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
PISKI
PISZ

Rodzic w Internecie
Mój biznes w sieci
Moje finanse i transakcje w sieci

22

RODZAJ PRZYZNANEGO WSPARCIA - SZKOLENIE
- POSTAW ZNAK „X" PRZY WŁAŚCIWEJ ODPOWIEDZI

Działam w sieciach społecznościowych
Tworzę własną stronę internetową
Rolnik w sieci
Kultura w sieci

23
24

OSOBA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
OSOBA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI ZE SPECJALNYMI
POTRZEBAMI SZKOLENIOWYMI
**data udziału w projekcie jest tożsama z datą udzielonego wsparcia tj. datą udziału w szkoleniu

Miejscowość i data

Czytelny podpis uczestnika
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Załącznik nr 2 do Regulaminu

DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE
„Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu" województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego
i pomorskiego.
1. Dane uczestniczki/ uczestnika projektu:
PROSIMY O UZUPEŁNIENIE PONIŻSZEJ TABELI DRUKOWANYMI LITERAMI!!!
IMIĘ (IMIONA)
NAZWISKO
PESEL

2. Deklaracje i oświadczenia:
a) Deklaruję chęć udział w projekcie realizowanym przez Gminę Pisz w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa, działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju
kompetencji cyfrowych.
b) Zostałem poinformowany iż projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa na lata 2014-2020.
c) Zobowiązuję się do udziału w szkoleniu oraz do udziału w testach badających poziom
kompetencji cyfrowych oraz ankietach ewaluacyjnych.
d) Zostałam/-em pouczona/-y o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą
lub zatajenie prawdy.
e) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/danych osobowych zawartych w
niniejszym formularzu do celów związanych z rekrutacją i realizacją projektu (zgodnie z ustawą z
dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych t.j. Dz. U. 2018 poz. 1000).
Deklaracja zapoznania się z regulaminem:
Ja, niżej podpisana/y oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w
projekcie oraz że zobowiązuję się do respektowania zawartych w nim postanowień tj.:
• Jestem osobą powyżej 25 roku życia
• mieszkam na terenie województwa objętego wsparciem
• oświadczam, iż nie uczestniczyłem w innym szkoleniu organizowanym w ramach projektu
„Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu" na terenie województwa podlaskiego, warmińskomazurskiego, pomorskiego.

Data i podpis uczestnika/osoby upoważnionej
Wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku:
Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku w celu udokumentowania działań
prowadzonych w ramach realizacji projektu (zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i
powielanie wykonanych zdjęć za pośrednictwem dowolnego medium, wyłącznie w celu informacji i
promocji projektu).

Data i podpis uczestnika/osoby upoważnionej
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OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA/OSOBY BIORĄCEJ UDZIAŁ W REALIZAGI PROJEKTU
W związku z przystąpieniem do/wzięciem udziału w realizacji projektu pn. „Kompetencje cyfrowe
drogą do sukcesu" oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości że:
1) Administratorem moich danych osobowych jest Minister Rozwoju pełniący funkcję
Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 20142020, mający siedzibę przy PI. Trzech Krzyży, 00-507 Warszawa
2) dane
kontaktowe
inspektora
i inspektor@pisz.home.pl);

ochrony

danych

(e-mail:

iod@miir.gov.pl

3) podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący
na administratorze art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. g) Rozporządzenia 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 (RODO) (Dziennik Urzędowy
UE L 119) oraz wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e)
RODO) wynikającego z zapisów ustawy wdrożeniowej - dane osobowe są niezbędne
dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 20142020;
4) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji ww. Projektu, w zakresie
zarządzania, kontroli, audytu, ewaluacji, monitorowania, sprawozdawczości i raportowania
w ramach Programu oraz zapewnienia realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego
przekazywania do publicznej wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie
z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, III Oś priorytetowa Cyfrowe
kompetencje społeczeństwa, Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych,
5) moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z realizacji projektu
„Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu" oraz z przepisów prawa dot. archiwizacji;
6) mam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do sprzeciwu;
7) mam prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uznam, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO;
8) moje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania
decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia RODO;
9) po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię beneficjentowi dane dotyczące mojego
statusu na rynku pracy oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz
uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji w celu realizacji zadań w zakresie monitoringu,
ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno - promocyjnych
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, III Oś priorytetowa
Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji
cyfrowych.

MIEJSCOWOŚĆ I DATA

CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU
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Załącznik nr 3 do Regulaminu

OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z OBOWIĄZKIEM INFORMACYJNYM
ODBIORCY OSTATECZNEGO
W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu" oświadczam, że
przyjmuję do wiadomości, iż:
1. Administratorem moich danych osobowych jest Minister Rozwoju pełniący funkcję Instytucji
Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, mający siedzibę przy
PI. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa.
2. Podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) - dane osobowe
są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (POPC) na
podstawie:
1) w odniesieniu do zbioru POPC:
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 wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014r.
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)
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 2016 r. poz. 217, z późn.
zm.);
2) w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów
operacyjnych:
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,
b) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020,
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c) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014r.
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),
d) 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. 470-486).
3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu „Kompetencje cyfrowe
drogą do sukcesu", w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia
wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjnopromocyjnych w ramach POPC.
4. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej - Centrum
Projektów Polska Cyfrowa (ul. Spokojna 13A, 01-044 Warszawa), beneficjentowi realizującemu
projekt - Gminie Pisz oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji
projektu................................................................................................................................................
Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na
zlecenie Powierzającego, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta. Moje dane osobowe mogą
zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Powierzającego,
Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach POPC.
5. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem
możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu.
6. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

MIEJSCOWOŚĆ I DATA

CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU
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Załącznik nr 4 do regulaminu

WSTĘPNY TEST KOMPETENCJI CYFROWYCH
w ramach projektu „Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu"

IMIĘ I NAZWISKO..............................................................................................................................
Zapraszamy do rozwiązania testu badającego poziom Pana/Pani kompetencji cyfrowych, który jest
elementem rekrutacji do projektu „Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu"
Proszę podkreślić właściwa odpowiedz
1) Proszę ocenić obecny stan swojej wiedzy z zakresu obsługi komputera
a) posiadam podstawową wiedzę z zakresu komputera
b) posiadam zaawansowane umiejętności w zakresie obsługi komputera
2) Czy potrafi Pan/i uruchomić i zakończyć pracę w systemie WINDOWS ?
a) Tak
b) Nie
3) Czy potrafi Pan/i przeglądać zawartość komputera przy pomocy ikony MÓJ KOMPUTER?
a) Tak
b) Nie
4) Proszę wskazać stopień znajomości obsługi komputera w skali od 1 do 5
a) 1 -wogóle nie znam
b) 2 - słaby
c) 3 -średni
d) 4 -dobry
e) 5 - bardzo dobry
5) Niezbędnymi elementami zestawu komputerowego są:
a) Jednostka centralna, drukarka, myszka
b) Monitor, myszka, jednostka centralna, skaner
c) Monitor, jednostka centralna, klawiatura, myszka
6) Korzystanie z nielegalnego oprogramowania jest:
a) Dozwolone w celach komercyjnych
b) Dozwolone przez okres 30 dni
c) Całkowicie nielegalne i karalne
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7) Jak ocenia Pan/i poziom swojej znajomości przeglądarek internetowych w skali od 1 do 5
a) 1-w ogóle nie znam
b) 2 - słaby
c) 3 -średni
d) 4 -dobry
e) 5 - bardzo dobry
8) Czy potrafi Pan/i wysłać i odczytać wiadomość e-mail?
a) Tak
b) Nie
9) Czy potrafi Pan/i wyszukać podstawowe informacje w wyszukiwarce Google?
a) Tak
b) Nie
10) Potrafię pobrać i zapisać na dysku znalezione w Internecie dokumenty i zdjęcia
a) Tak
b) Nie
11) Intranet to:
a) Ogólnoświatowa sieć
b) Oprogramowanie biurowe
c) Prywatna sieć przedsiębiorstwa
d) Alternatywna nazwa dostawcy internetowego
12) Bezpieczne hasło powinno:
a) być łatwe w zapamiętaniu, np.: składać się z imienia, daty urodzenia, nr PESEL,
b) być stosowane jedno do wszystkich kont
c) być zapisywane w jawnej postaci w pamięci komputera lub napisane na kartce
d) składać się z co najmniej ośmiu znaków, zawierać wielkie i małe litery oraz znaki specjalne

s
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Załącznik Nr 5 do regulaminu

ANKIETA EWALUACYJNA NA ROZPOCZĘCIE PROJEKTU DLA UCZESTNIKÓW
dot. udziału w projekcie „Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu"
Projekt współfinansowany jest przez Unią Europejską w ramach Funduszy Europejskich
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa,
Oś priorytetowa: III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa,
Działanie: 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

DANE 0 UCZESTNIKU
Imię i nazwisko:
Płeć:
Wiek:

25-34 lata □

35-43 lata □

44-64 lata □ powyżej 65 lat □

Rodzic w Internecie
Mój biznes w sieci
Moje finanse i transakcje w sieci

Jestem uczestnikiem bloku tematycznego:

Działam w sieciach społecznościowych
Tworzę własną stronę internetową
Rolnik w sieci
Kultura w sieci

'____________ _____________

PYTANIA
TAK

NIE

TRUDNO
POWIEDZIEĆ

Umiem tworzyć własne dokumenty tekstowe
oraz arkusze kalkulacyjne?
Potrafię tworzyć własne prezentacje
multimedialne
Potrafię wyszukiwać potrzebne mi rzeczy w
Internecie
Korzystam z bankowości elektronicznej
Korzystam z programów, aplikacji dostępnych w
Internecie

podpis

Dziękujemy za wypełnienie ankiety
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Załącznik Nr 6 do regulaminu

ANKIETA EWALUACYJNA NA ZAKOŃCZENIE PROJEKTU DLA UCZESTNIKÓW
dot. udziału w projekcie „Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu"
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Funduszy Europejskich
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa,
Oś priorytetowa: III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa,
Działanie: 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

DANE 0 UCZESTNIKU
Imię i nazwisko:
Płeć:
Wiek:

25-34 lata □

35-43 lata □

44-64 lata □ powyżej 65 lat □

Rodzic w Internecie
Mój biznes w sieci
Moje finanse i transakcje w sieci

Byłem uczestnikiem bloku tematycznego:

Działam w sieciach społecznościowych
Tworzę własną stronę internetową
Rolnik w sieci
Kultura w sieci

--------------------- ------------_____

PYTANIA
TAK

NIE

TRUDNO
POWIEDZIEĆ

Dzięki udziałowi w szkoleniu podniosłam/em
swoje kompetencje cyfrowe
Program szkolenia został zrealizowany,
poszczególne tematy omówione
Sprzęt zakupiony i wykorzystany do realizacji
projektu spełnił moje oczekiwania
Jestem zadowolona/y z udziału w projekcie
Wiedza wykładowcy, sale, materiały
szkoleniowe spełniły moje oczekiwania

podpis

Dziękujemy za wypełnienie ankiety

