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REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  
  

w ramach projektu nr POWR.02.16.00-00-0006/16 
„Aktywnie w tworzeniu prawa!” 

§ 1  
Przepisy ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie nr POWR.02.16.00-00-
0006/16 „Aktywnie w tworzeniu prawa!”, w tym rekrutacji na bezpłatne szkolenia 
realizowane w ramach projektu, warunki organizacji szkoleń oraz warunki ukończenia 
szkolenia, a także procedury w przypadku rezygnacji beneficjenta z udziału w projekcie.  

2. Projekt nr POWR.02.16.00-00-0006/16 „Aktywnie w tworzeniu prawa!” jest 
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, Działania 2.16 Usprawnienie procesu 
stanowienia prawa, Priorytet II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i 
edukacji.  

3. Beneficjentem realizującym projekt „Aktywnie w tworzeniu prawa!”  jest Federacja 
Stowarzyszeń „Amazonki”, z siedzibą w Poznaniu (61-556), ul. Piastowska 38, 
www.amazonkifederacja.pl.  

4. Projekt „Aktywnie w tworzeniu prawa!” realizowany jest w partnerstwie z Fundacją 
Wygrajmy Zdrowie (www.wygrajmyzdrowie.pl).  

5. Beneficjentami ostatecznymi Projektu „Aktywnie w tworzeniu prawa!” są osoby 
bezpośrednio korzystające z udzielanego wsparcia czyli przedstawiciele organizacji 
pacjentów – uczestnicy szkoleń.  

6. Niniejszy regulamin dotyczy części zadania realizowanej przez partnera projektu – 
Fundację Wygrajmy Zdrowie. 

§ 2  
Postanowienia ogólne 

1. Celem projektu „Aktywnie w tworzeniu prawa!” jest podniesienie kompetencji organizacji 
pozarządowych z zakresu stanowienia prawa z całego kraju poprzez realizację szkoleń 
odpowiadających aktualnym potrzebom tej grupy. Projekt jest realizowany od stycznia 2018 
r. do czerwca 2020 roku.  

http://www.amazonkifederacja.pl/
http://www.wygrajmyzdrowie.pl/
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2. Projekt „Aktywnie w tworzeniu prawa!” obejmuje swym zasięgiem organizacje z terenu 
całej Polski. Partner przewiduję realizację szkoleń w Warszawie i okolicach. 

4. Udział Uczestników w Projekcie „Aktywnie w tworzeniu prawa!” jest bezpłatny.  

5. W ramach Projektu „Aktywnie w tworzeniu prawa!” zaplanowano, między innymi, 
następujące formy wsparcia: 

a) szkolenia czterodniowe w formie warsztatów o następującym zakresie tematycznym:  

BLOK I STANOWIENIE PRAWA proces legislacyjny i dialog społeczny (10 godzin) 
1. Przedstawienie procesu tworzenia prawa w Polsce 
2. Ocena Skutków Regulacji a udział NGO 
3. Sposoby udziału NGO w procesie stanowienia prawa (strażnik procesu, ekspert) 
4. Rola NGO w procesie stanowienia prawa 
5. Konsultacje społeczne jako aktywna forma uczestnictwa w procesie stanowienia 

prawa 
6. Sposoby prezentowania stanowiska w procesie stanowienia prawa wystąpienia 

publiczne, zasady formułowania rekomendacji 
7. Jak zaangażować interesariuszy do działania na rzecz udziału w procesie stanowienia 

prawa 
 
BLOK II INSTYTUCJE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO (10 godzin) 

1. Organizacja polskiego systemu zabezpieczenia społecznego i jego ramy prawne 
2. ZUS Finanse ubezpieczeń społecznych, Świadczenia 
3. KRUS 
4. PFRON 
5. Powszechne ubezpieczenie zdrowotne 
6. Wsparcie materialne dla rodzin 
7. Świadczenia z tytułu bezrobocia 
8. Pomoc społeczna 

 
BLOK III PRAWA PACJENTA (PP) (10 godzin) 

1. Podstawy prawne 
2. Instytucje ochrony PP 
3. Katalog i dochodzenie PP 

6. Szkolenia w ramach projektu „Aktywnie w tworzeniu prawa!” będą odbywać będą zgodnie 
z ustalanym na bieżąco harmonogramem i programem, który będzie udostępniany 
najpóźniej na dwa tygodnie przed planowanym szkoleniem na stronie internetowej: 
www.wygrajmyzdrowie.pl oraz w biurze Projektu: ul. Piękna 28/34 lok. 54, 00-547 
Warszawa, kontakt: 22 658 23 61, a.chojecki@wygrajmyzdrowie.pl.  

http://www.wygrajmyzdrowie.pl/
mailto:a.chojecki@wygrajmyzdrowie.pl
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§ 3  
Warunki uczestnictwa w projekcie 

1. O uczestnictwo w Projekcie „Aktywnie w tworzeniu prawa!” może się ubiegać osoba, która 
spełnia następujące kryteria: jest przedstawicielem organizacji reprezentującej pacjentów 
tzn. jest członkiem organów organizacji, członkiem stowarzyszonym, pracownikiem, 
wolontariuszem, pacjentem. W celu potwierdzenia reprezentacji Formularz zgłoszenia 
uczestnictwa podpisuje uczestnik oraz osoba uprawniona do reprezentacji organizacji (w 
przypadku gdy uczestnik nie posiada takiego uprawnienia).  

2. Osoba zainteresowana udziałem w Projekcie zobowiązana jest w trakcie szkolenia do 
złożenia deklaracji udziału w projekcie wraz z oświadczeniem uczestnika projektu oraz 
wypełnienia formularza zgłoszenia.  

3. Nie podpisanie lub nie złożenie jakiegokolwiek dokumentu wymienionego w pkt. 1 i 2 
uprawnia do nie zakwalifikowania osoby jako Beneficjent Ostateczny w ramach Projektu 
„Aktywnie w tworzeniu prawa!”. Organizator szkolenia w takim wypadku ma prawo 
domagania się od uczestnika zwrotu poniesionych kosztów. 

4.  Prawidłowo wypełnione zgłoszenie chęci udziału w szkoleniu zawiera Formularz 
zgłoszeniowy uczestnika podpisany przez osobę, która będzie brać udział w szkoleniu oraz 
przez osobę uprawnioną do reprezentacji danej organizacji i jest przesyłane na adres 
mailowy: a.chojecki@wygrajmyzdrowie.pl. Informację na temat zakwalifikowania się do 
udziału w szkoleniu uczestnik otrzyma w przeciągu 3 dni roboczych.  

5. W szkoleniu w ramach projektu „Aktywnie w tworzeniu prawa!” można uczestniczyć tylko 
raz. Dotyczy to całego projektu łączenie, wszystkich szkoleń organizowanych zarówno przez 
Federację Stowarzyszeń „Amazonki”, jak i Fundację Wygrajmy Zdrowie.  

§ 4  
Warunki realizacji szkoleń 

1. Organizator zapewnia niezbędne do realizacji projektu zaplecze lokalowe, techniczne i 
kadrowe. Noclegi zapewniane są w pokojach dwuosobowych. 

2. Uczestnik potwierdza swoją obecność własnoręcznym podpisem na liście obecności i 
punktualnie stawia się na szkolenie. 

3. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Projekcie „Aktywnie w tworzeniu prawa” po 
przesłaniu pocztą elektroniczną rezygnacji wraz z uzasadnieniem najpóźniej na trzy dni 
robocze przed rozpoczęciem szkolenia.  

mailto:a.chojecki@wygrajmyzdrowie.pl
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4. W przypadku braku uczestnictwa w szkoleniu oraz braku rezygnacji łącznie, Organizator 
może dochodzić od uczestnika zwrotu poniesionych kosztów. 

5. Uczestnik szkoleń otrzymuje: 

a) materiały szkoleniowe i edukacyjne, 
b) bezpłatny nocleg oraz wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja, przerwy kawowe), 
c) zwrot kosztów dojazdu, 
d) bezpłatny dojazd autokarem z centrum Warszawy do danego ośrodka szkoleniowego. 

6. Refundacja kosztów dojazdu na szkolenie następuje do wysokości opłat za środki 
transportu publicznego szynowego lub kołowego zgodnie z cennikiem klasy II obowiązującym 
na danym obszarze, także w przypadku korzystania ze środków transportu prywatnego jako 
refundacja wydatku faktycznie poniesionego do ww. wysokości w kwocie nie wyższej jednak 
niż 150 zł brutto, na podstawie Wniosku o zwrot kosztów dojazdu.  

7. Prośbę o refundację kosztów dojazdu na szkolenie należy złożyć najpóźniej w dniu 
szkolenia. 

8. Warunkiem ukończenia szkolenia i uzyskania certyfikatu jest udział całym szkoleniu oraz 
wypełnienie testu wiedzy na koniec szkolenia. 

9. W celu weryfikacji sytuacji Beneficjentów Ostatecznych oraz skuteczności działań projektu 
po zakończeniu i w trakcie realizacji projektu uczestnicy szkoleń są zobowiązani do:  

a. wypełnienia formularza będącego podstawą do stworzenia bazy SystemuSL2014 
stanowiącym wymóg realizacji szkolenia finansowanego z EFS, 

b. udziału w systemie oceny szkoleń poprzez wypełnienie ankiet, 
c. informowaniu Beneficjenta o wszelkich zmianach, dotyczących swoich danych 

osobowych.  

§ 5  
Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część deklaracji podpisywanej przez uczestników 
szkoleń.  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Beneficjent 
Projektu. 

3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 8 października 2018 r. 
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Formularz zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu  

„Aktywnie w tworzeniu prawa!” 
 

Dane firmy: 

Nazwa Organizacji  

Adres siedziby  

KRS  

 

Zgłaszam uczestnictwo w szkoleniu następujących osób: 

Dane uczestnika szkolenia: 

Imię i nazwisko  

Stanowisko  

Telefon   

e-mail  

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i wizerunku przez Fundację 

Wygrajmy Zdrowie z siedzibą w Warszawie, przy ul. Piękna 28/34 lok. 53, 00-547 

Warszawa dla celów związanych z realizacją szkoleń pt. „Aktywnie w tworzeniu 

prawa!”, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. 

U. 2018 poz. 1000). Jednocześnie oświadczam, że zostałam poinformowana o 

przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, 

wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych 

danych było dobrowolne. 
 
 

…………………………… 

Data i podpis uczestnika 
 

 

Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne. 
 

Oświadczam, że: 

- Zapoznałem/am się z zasadami udziału w projekcie i wyrażam zgodę na uczestnictwo …………………… 

(imię i nazwisko uczestnika) w szkoleniu jako reprezentanta ………………………. (nazwa organizacji)*.  

- Zapoznałem się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie zamieszczonym na stronie internetowej 

   www.wygrajmyzdrowie.pl i zgadzam się z jego postanowieniami. 

- Zostałem/am poinformowany/a o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską w ramach 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

* należy wypełnić w przypadku gdy uczestnik nie jest osobą uprawniona do reprezentacji organizacji. 

 

Data: 

 

……………………….. 

 

 

Pieczęć organizacji: 

 

 

 

Podpis upoważnionej osoby: 

 

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

 

http://www.abiconsult.pl/Regulamin_szkolen.pdf

