Instrukcja Uczestnika Projektu „Zintegrowany
program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego
zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej
gospodarki”

1) Rejestracja w systemie
Załóż konto na stronie www.bonynaszkolenia.pl/logowanie/,
e-mail i przygotowane przez siebie hasło.

podając

swój

adres

2) Logowanie do systemu i wybór poddziałania
1) Po zalogowaniu na stronę www.bonynaszkolenia.pl/logowanie/ kliknij przycisk „złóż
wniosek”.

2)

3) Wybierz rodzaj poddziałania, 3.2.1 lub 3.2.2 i ponownie kliknij „złóż wniosek”.
4)

3) Złożenie formularza rekrutacyjnego
1) Wypełnij formularz rekrutacyjny - kliknij przycisk „otwórz” i „wypełnij formularz”.
Uzupełnij wszystkie wymagane dane, kliknij „wyślij” a następnie czerwonym
przyciskiem zatwierdź formularz.

2) Wybierz przycisk „generuj dokument”, a następnie wygenerowany plik w pdf załącz
wybierając plik i klikając „prześlij”. Zatwierdź załączony plik czerwonym przyciskiem.
3) Wydrukuj dokument, podpisz i przynieść do Punktu Obsługi

Jeżeli masz problem z wygenerowaniem lub załączeniem dokumentu, zgłoś się do
konsultanta w swoim Punkcie Obsługi Uczestników Projektu.

4) Dodanie pozostałych dokumentów
Jeżeli w formularzu rekrutacyjnym wybrałeś opcję bez doradcy zawodowego (dotyczy
działania 3.2.1), to postępuj zgodnie z punktem A i B:
A. Prześlij w formie pliku pdf następujące dokumenty:
• swoje CV
• potwierdzenie posiadania konta w systemie Baza Usług Rozwojowych (po założeniu
konta
w
Bazie
Usług
Rozwojowych
otrzymasz
e-mail
z linkiem aktywującym konto - wydrukuj go i prześlij skan. Zamiast skanu możesz
przesłać print screen e-maila lub print screen strony głównej potwierdzającej
zalogowanie do swojego konta).

Zatwierdź przesłane dokumenty czerwonym przyciskiem.
B. wypełnij deklarację udziału w projekcie – kliknij „wypełnij formularz” a następnie
„wyślij”. Zatwierdź czerwonym przyciskiem.
Wygeneruj dokument w pdf i załącz wybierając plik i klikając „prześlij”. Zatwierdź
czerwonym przyciskiem.

Jeżeli w formularzu rekrutacyjnym wybrałeś opcję z doradcą zawodowym (dotyczy działania
3.2.1 i 3.2.2), to postępuj zgodnie z punktem B:
B. wypełnij deklarację udziału w projekcie – kliknij „wypełnij formularz” a następnie
„wyślij”. Zatwierdź czerwonym przyciskiem.
Wygeneruj dokument w pdf i załącz wybierając plik i klikając „prześlij”. Zatwierdź
czerwonym przyciskiem.

Jeżeli masz trudności z przesłaniem dokumentów – zgłoś się do konsultanta w Punkcie
Obsługi Uczestników Projektu.

5) Zgłoszenie się do Punktu Obsługi Uczestników Projektu
W ciągu trzech dni roboczych (liczonych od dnia wysłania formularza rekrutacyjnego) zgłoś
się do punktu obsługi uczestników projektu z papierową wersją dokumentów (przesłanych
wcześniej w wersji elektronicznej) tj.
w przypadku opcji bez doradcy: formularz rekrutacyjny, CV, potwierdzenie rejestracji w BUR,
deklaracja uczestnictwa w projekcie (wszystkie dokumenty, które zostawiasz u konsultanta
powinny być podpisane),
w przypadku opcji z doradcą zawodowym: formularz rekrutacyjny i deklaracja uczestnictwa
w projekcie (wszystkie dokumenty, które zostawiasz u konsultanta powinny być podpisane).
W sytuacji gdy, nie masz możliwości wydrukowania wysłanych online dokumentów – zgłoś się
do punktu obsługi uczestników projektu. Konsultant wygeneruje i wydrukuje dokumenty,
które na miejscu podpiszesz.
Podczas spotkania w punkcie, konsultant zweryfikuje załączone dokumenty w systemie z
wersją papierową. Załączone dokumenty w systemie nie muszą być podpisane.

6) Wypełnienie wniosku o przyznanie bonu *dotyczy opcji bez doradcy
zawodowego
Spotkanie z doradcą zawodowym *dotyczy opcji z doradcą zawodowym
Jeśli wybrałeś opcję bez doradcy zawodowego, to kolejnym krokiem będzie wypełnienie
wniosku o przyznanie bonu. Zaloguj się do swojego panelu i wypełnij wniosek o przyznanie
bonu szkoleniowego. W tym celu kliknij „otwórz” a następnie „wypełnij wniosek”. Zatwierdź
czerwonym przyciskiem. Wygeneruj wypełniony dokument, załącz i kliknij „prześlij”.
Zatwierdź czerwonym przyciskiem.
Zgłoś się do punktu obsługi uczestników projektu z papierową wersją wniosku.

Jeśli masz trudności z wypełnieniem lub przesłaniem wniosku– zgłoś się do konsultanta w
punkcie obsługi uczestników projektu.
Ważne! Wypełniając wniosek o przyznanie bonu, sprawdź poprawność numeru usługi z
numerem, który znajduje się w karcie wybranej przez Ciebie usługi. W sytuacji, gdy
wpiszesz niepoprawny numer – wniosek o przyznanie bonu zostanie odrzucony.

Pamiętaj! Wybrana przez Ciebie usługa powinna być oznaczona jako możliwa do
dofinansowania, a termin rozpoczęcia usługi powinien być późniejszy niż dzień złożenia
wniosku o przyznanie bonu.

Jeśli wybrałeś opcję z doradcą zawodowym, to oczekuj na kontakt telefoniczny z doradcą.
Na wyznaczonym spotkaniu opracujecie wspólnie Bilans Kariery. Doradca zawodowy pomoże

Ci wybrać odpowiednią dla Ciebie formę wsparcia w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) oraz
doradzi jak skonstruować CV.
Po konsultacji prześlij swoje CV oraz potwierdzenie posiadania konta w systemie Baza Usług
Rozwojowych (po założeniu konta w Bazie Usług Rozwojowych otrzymasz e-mail
z linkiem aktywującym konto - wydrukuj go i prześlij skan. Zamiast skanu możesz przesłać
print screen e-maila lub print screen strony głównej potwierdzającej zalogowanie do swojego
konta – patrz punkt 4)A ).
Następnie wypełnij wniosek o przyznanie bonu - kliknij „otwórz” i „wypełnij wniosek”.
Zatwierdź czerwonym przyciskiem. Wygeneruj wypełniony dokument, prześlij i zatwierdź
czerwonym przyciskiem.
Zgłoś się do punktu z papierową wersją następujących dokumentów:
• CV,
• potwierdzenie rejestracji w BUR,
• wniosek o przyznanie bonu

7) Weryfikacja wniosku przez oceniającego
Na tym etapie Twój wniosek jest weryfikowany przez oceniającego. W przypadku pozytywnej
oceny Twojego wniosku, zostanie wydana decyzja o przyznaniu bonu (o czym zostaniesz
poinformowany e-mailem). Konsultant skontaktuje się z Tobą telefonicznie i ustali termin
podpisania umowy.
Oceniający może odrzucić wybraną przez Ciebie usługę ze względu na niezgodność
z wytycznymi lub założeniami projektu. W zamian za to może zarekomendować inną (zbliżoną
do wybranej przez Ciebie, ale zgodną z założeniami projektu).

8) Podpisanie umowy o przyznanie bonu na szkolenie, wpłata wkładu
własnego
Po wydaniu pozytywnej decyzji o przyznanie bonu, zostaniesz umówiony telefonicznie na
podpisanie umowy o przyznanie bonu na szkolenie.

Podpisanie umowy zobowiązuje Cię do wpłaty wkładu własnego w ciągu 7dni, w wysokości
min. 12% wybranej przez siebie usługi. Brak wpłaty skutkuje zakończeniem udziału w
projekcie.

9) Zapisanie się na wybraną usługę
Po podpisaniu umowy o przyznanie bonu na szkolenie i dokonaniu wpłaty wkładu własnego,
możesz zapisać się na wybraną przez siebie usługę w Bazie Usług Rozwojowych.

Wybierz z listy rozwijanej ID wsparcia. Jeśli nie zostało przypisane Tobie jeszcze ID wsparcia –
skontaktuj się z konsultantem w punkcie obsługi uczestników projektu.

10)

Podpisanie umowy trójstronnej o realizację usługi szkoleniowej

Po zaksięgowaniu Twojej wpłaty przez Operatora bonu, zostaniesz zaproszony na
podpisanie umowy trójstronnej o realizację usługi szkoleniowej.

11)

Rozliczenie usługi

Po zakończeniu szkolenia dostarcz dokumenty potwierdzające wpłatę za usługę szkoleniową
oraz kopię uzyskanych certyfikatów/ zaświadczeń/ dyplomów, a następnie wypełnij ankietę
na stronie Bazy Usług Rozwojowych.

