REGULAMIN UDZIAŁU W SEMINARIACH REGIONALNYCH
PROJEKT:
„Budowa Centrum Wsparcia Przedsiębiorców Pracodawców RP
– dialog społeczny poprzez mediacje”
§ 1 Przepisy ogólne
1. Centrum Wsparcia Przedsiębiorców (zwane dalej: CWP) to jednostka organizacyjna
Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej zajmująca się prewencją, diagnozowaniem
i rozwiązywaniem konfliktów związanych z działalnością pracodawców.
2. CWP powstało w ramach projektu pn. „Budowa Centrum Wsparcia Przedsiębiorców
Pracodawców RP – dialog społeczny poprzez mediacje” (zwanego dalej Projektem), który
jest realizowany przez Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej (Pracodawców RP),
z siedzibą w Warszawie, przy ul. Brukselskiej 7, 03-973, REGON: 006219811, NIP: 526-1678-181, wpisanych do KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII
Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000047928, zwanych dalej Organizatorem.
3. Projekt pn. „Budowa Centrum Wsparcia Przedsiębiorców Pracodawców RP – dialog
społeczny poprzez mediacje” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, Priorytet V, Działanie 5.5 Rozwój dialogu społecznego, Poddziałanie 5.5.2
Wzmocnienie uczestników dialogu społecznego, na podstawie umowy pomiędzy
Pracodawcami RP a Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej (nr umowy: UDAPOKL.05.05.02-00-253/13).
4. Biuro CWP znajduje się przy ul. Al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa.
5. Regulamin udziału w seminariach regionalnych (zwany dalej Regulaminem) określa
zasady uczestnictwa w seminariach regionalnych organizowanych przez CWP w ramach
Projektu.
6. Pod pojęciem „Kandydat” należy rozumieć osobę bez względu na płeć, ubiegającą się
o udział w seminarium realizowanym przez Organizatora.
7. Pod pojęciem „Uczestnik” należy rozumieć osobę bez względu na płeć, zakwalifikowaną
przez Organizatora do udziału w seminarium regionalnym realizowanym w ramach
Projektu.
8. Pod pojęciem „Formularza” należy rozumieć Formularz zgłoszenia uczestnictwa w
seminarium regionalnym, będący załącznikiem nr 1 do Regulaminu, który zawiera
informacje o Kandydacie oraz preferowanej przez niego lokalizacji seminarium.
9. Udział w seminariach jest bezpłatny.
§ 2 Seminaria regionalne
1. Seminaria regionalne mają na celu upowszechnianie stosowania ADR
(ADR- Alternative Dispute Resolution) m.in. w relacjach pracy oraz promocji wiedzy na
temat zapobiegania konfliktom, w tym usług CWP.
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2. Terminy seminariów zostaną podane na stronie internetowej Projektu. Wstępne terminy
seminariów są następujące:
a) Warszawa – 4 lutego 2015 r.
b) Poznań – 5 marca 2015 r.
c) Wrocław – 31 marca 2015 r.
d) Gdańsk – 16 kwietnia 2015 r.
Są to wstępne terminy, które mogą ulec zmianie.
3. O szczegółowej lokalizacji seminarium Organizator poinformuje na adres e-mail podany
przez Uczestników w Formularzu zgłoszeniowym, w terminie co najmniej 7 dni roboczych
przez datą seminarium.
4. Seminaria skierowane są do wszystkich potencjalnych stron konfliktów w relacjach pracy
(członków Pracodawców RP i organizacji zrzeszonych oraz innych podmiotów
uczestniczących w dialogu zakładowym oraz podmiotów, którzy nie są członkami
bezpośrednimi lub pośrednimi Pracodawców RP).
5. Uczestnik zobowiązuje się do:
a) punktualnego stawienia się na seminariach;
b) podpisania się na liście obecności w dniu seminarium;
c) wypełnienia ankiety poseminaryjnej;
6. W seminarium dana osoba może uczestniczyć tylko raz. W seminarium mogą wziąć udział
wszystkie zainteresowane osoby reprezentujące pracodawców, związki zawodowe oraz
pracownicy niezrzeszeni w związkach zawodowych. Pierwszeństwo w rekrutacji na
seminarium będą mieć członkowie bezpośredni lub pośredni Pracodawców RP.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do kontaktu z uczestnikami seminarium w celu
wykonania badania ewaluacyjnego drogą telefoniczną. Pytania będą dotyczyć oceny
usług oferowanych przez CWP.
8. Planowane jest przygotowanie post-relacji video z każdego seminarium regionalnego
w celu promocji usług CWP.
9. W ramach seminarium Organizator nieodpłatnie zapewni Uczestnikowi lunch oraz
przerwy kawowe.
10. Organizator nie jest zobowiązany do pokrywania innych kosztów, które mogą się pojawić
w związku z uczestnictwem w seminarium np. koszt dojazdu Uczestnika na seminarium
itp.
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§3
Procedury i kryteria rekrutacji
Rekrutację prowadzi Organizator.
Rekrutacja na wszystkie seminaria trwa od 07.01.2015 r. do 15.04.2015 roku.
Liczba Uczestników seminariów jest ograniczona (średnio 60 osób).
Kandydat zobowiązany jest do wypełnienia i złożenia Formularza.
Organizator weryfikuje kompletność Formularza oraz czy Kandydat spełnia warunki
uczestnictwa w seminarium określone w Regulaminie.
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6. Formularz rekrutacyjny powinien zostać wypełniony przez Kandydata i przesłany
w formie elektronicznej na adres: k.kiszka@pracodawcyrp.pl
7. O zakwalifikowaniu na seminarium decyduje kolejność zgłoszeń kompletnych
Formularzy. Pierwszeństwo w rekrutacji na seminaria mają przedstawiciele członków
bezpośrednich i pośrednich Pracodawców RP. Na 21 dni kalendarzowych przed
planowanym seminarium w danej lokalizacji przestaje obowiązywać zasada
pierwszeństwa członków bezpośrednich i pośrednich Pracodawców RP w rekrutacji. Od
tego momentu zaczyna obowiązywać tylko i wyłącznie zasada kolejności zgłoszeń od
wszystkich podmiotów.
8. Organizator rezerwuje sobie prawo do wprowadzenia limitu liczby Kandydatów
zgłaszających się od tego samego podmiotu.
9. W przypadku pozyskania liczby zgłoszeń przekraczającej limit miejsc wymieniony w § 2,
Organizator rezerwuje sobie prawo wcześniejszego zakończenia rekrutacji.
O wcześniejszym zakończeniu rekrutacji Organizator poinformuje na stronie
internetowej Projektu. W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń, rekrutacja może
zostać przedłużona.
10. Uczestnik zobowiązuje się powiadomić Organizatora o rezygnacji z uczestnictwa
w seminarium na 5 dni roboczych przed datą planowanego seminarium. Na jego miejsce
zaproszony zostanie Kandydat sklasyfikowany na najwyższym miejscu Listy Uczestników
Rezerwowych. O zaproszeniu do uczestnictwa w treningu Kandydata z Listy Uczestników
Rezerwowych decyduje Organizator.
11. Jeżeli Uczestnik z przyczyn losowych nie będzie mógł uczestniczyć
w wyznaczonym terminie w seminarium, zobowiązany jest niezwłocznie poinformować
o tym fakcie Organizatora telefonicznie lub poprzez e-mail.
12. W dniu seminarium Kandydata może zastąpić osoba z tej samej organizacji, przy czym na
miejscu wypełni formularz rekrutacyjny.
13. Uczestnicy, którzy nie dopełnią zobowiązania poinformowania Organizatora o rezygnacji
z uczestnictwa w seminarium w terminie wskazanym w ust. 10 nie będą brani pod
uwagę przy rekrutacji na pozostałe seminaria regionalne.
14. Osobą kontaktową w sprawie rekrutacji na seminaria regionalne ze strony Organizatora
jest Pan Krystian Kiszka, tel. 22 518 87 17, e-mail: k.kiszka@pracodawcyrp.pl

1.
2.
3.

4.

§4
Postanowienia końcowe
Regulamin wchodzi w życie z dniem 07.01.2015 r.
Regulamin jest dostępny w Biurze Projektu oraz na portalu Projektu –
ww.cwp.pracodawcyrp.pl
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje CWP,
a zastosowanie mają odpowiednie reguły i zasady wynikające z Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, a także przepisy wynikające z właściwych aktów prawa wspólnotowego i
polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych.
Każdy kto chce skorzystać z uczestnictwa seminarium zgadza się na przetwarzania swoich
danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
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osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w celu rekrutacji
oraz ewaluacji.
5. Żadna Strona nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
swoich zobowiązań w ramach niniejszego regulaminu, jeżeli niewykonanie lub
nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszego regulaminu umowy jest
wynikiem działania siły wyższej, rozumianej jako zdarzenie nadzwyczajne i niezależne od
woli i pozostające poza zasięgiem Stron, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i
zapobieżenia, które nastąpiło po dniu nadesłania dokumentów rekrutacyjnych, lub
którego skutki nastąpiły po tej dacie, uniemożliwiając wykonanie zobowiązań w całości
lub w części, na stałe lub na pewien czas, w szczególności wojna, katastrofy naturalne,
strajki, stan wyjątkowy lub inne o podobnym charakterze.
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Załącznik nr 1 Do REGULAMINU UDZIAŁU W SEMINARIACH REGIONALNYCH
FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SEMINARIUM REGIONALNYM
W RAMACH PROJEKTU
„Budowa Centrum Wsparcia Przedsiębiorców Pracodawców RP
– dialog społeczny poprzez mediacje”
Uwaga: Wypełnienie wszystkich punktów formularza jest obligatoryjne. Formularz proszę przesłać na
następujący adres mailowy: k.kiszka@pracodawcyrp.pl (tel. kontaktowy: 22 518 87 17).
1. Imię/ imiona i nazwisko Kandydata (tj. potencjalnego uczestnika seminarium):

2. Dane kontaktowe Kandydata:
Telefon kontaktowy:
Adres e-mail:
3. Stanowisko służbowe Kandydata:

4. Nazwa podmiotu, który reprezentuje Kandydat:

5. Typ strony, którą reprezentuje Kandydat:
Pracodawca
Pracownik
Związek zawodowy
6. Lokalizacja i wstępny termin seminarium regionalnego, którym są Państwo zainteresowani
(proszę wybrać jedną lokalizację):
Warszawa

04.02.2015 r.

Poznań

05.03.2015 r.

Wrocław

31.03.2015 r.

Gdańsk

16.04.2015 r.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu dla potrzeb niezbędnych
do realizacji procesu rekrutacji oraz ewaluacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm. )
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