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Warszawa, 20 lutego 2013 r. 

 
 
Szanowni Państwo, 
 
W imieniu Fundacji „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” oraz 
E.Ri.Fo serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnej wizycie studyjnej, która 
odbędzie się w dniach 8-11 maja 2013 r. w Rzymie (Włochy). 
 
Wizyta studyjna jest częścią innowacyjnego projektu „Zatrudnienie Fair Play. Zostań 
Mentorem. Wsparcie aktywności i rozwoju zawodowego pracowników 50+ w 
województwie mazowieckim”. Głównym celem projektu jest poprawa jakości działań 
w obszarze utrzymania aktywności zawodowej pracowników 50+ poprzez opracowanie, 
przetestowanie, upowszechnienie i wdrożenie innowacyjnego standardu „Zatrudnienie Fair 
Play” oraz innowacyjnych narzędzi służących zarządzaniu wiekiem i zastosowaniu 
mentoringu jako sposobu wydłużenia wieku aktywności zawodowej wśród pracowników 50+. 
 
Celem wizyty studyjnej będzie poznanie budowy i sposobu funkcjonowania programów 
mentoringowych z wykorzystaniem innowacyjnych form e-learningu, a także tworzenia i 
wdrażania strategii zarządzania wiekiem we włoskich przedsiębiorstwach. Uczestnicy wizyty 
spotkają się z autorami platform i poznają sposoby wykorzystania innowacyjnych narzędzi w 
praktyce. W wizycie studyjnej wezmą również udział eksperci Fundacji „Instytut Badań nad 
Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” oraz przedstawiciele partnera włoskiego -
E.Ri.Fo. 
 
Uczestnicy wizyty studyjnej muszą spełniać łącznie następujące wymagania: 

1. są pracownikami małych i średnich przedsiębiorstw* mających swoją siedzibę lub 
jednostkę organizacyjną na terenie województwa mazowieckiego na podstawie 
umowy o pracę, powołania, mianowania, umowy zlecenie lub umowy o dzieło; 

2. zamieszkują na terenie województwa mazowieckiego; 
3. w chwili przystąpienia do projektu ukończyli 50 rok życia; 
4. podczas udziału w wizycie studyjnej będą przebywali na urlopie wypoczynkowym. 
5. podpiszą zobowiązanie do dalszego uczestnictwa w projekcie, w tym w szczególności 

do uczestnictwa w testowaniu wypracowanego e-narzędzia oraz w procesie 
opracowania strategii zarządzania wiekiem i założeń do programu mentoringu. 

 
Wszelkie koszty związane z udziałem w wizycie studyjnej (przelot, transfery na miejscu, 
hotel i pełne wyżywienie, tłumaczenie, materiały) pokrywa organizator – Fundacja „Instytut 
Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym”. 
  
Zgłoszenia w postaci wypełnionego i podpisanego kompletu dokumentacji rekrutacyjnej 
(w załączeniu) prosimy wysyłać faxem na numer (22) 434 60 49 lub scan e-mailem na adres: 
iped@kig.pl w terminie do 20 marca 2013 r. do godziny 16:00. Celem rekrutacji jest 
wybranie 5 osób, które wezmą udział w wizycie studyjnej. O zakwalifikowaniu decyduje 
dostarczenie prawidłowo wypełnionej i podpisanej dokumentacji rekrutacyjnej, spełnienie 
wyżej wymienionych wymagań oraz kolejność zgłoszeń. W przypadku, gdy liczba zgłoszeń 
przekroczy liczbę dostępnych miejsc, zostanie utworzona lista rezerwowa.  
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Poniżej przedstawiamy ramowy program wizyty studyjnej: 
 

8 maja 2013, środa 
Przelot do Rzymu 
Po południu - spotkanie powitalne 
19:00 – kolacja 
 
9 maja 2013, czwartek 
10:00 – 14:00 – wizyta w przedsiębiorstwie A, wizyta w przedsiębiorstwie B 
14:00 – 15:30 – obiad 
16:00 – 18:00 – wizyta w przedsiębiorstwie C 
19:00 – kolacja 
 
10 maja 2013, piątek 
10:00 – 14:00 – wizyta w przedsiębiorstwie D, wizyta w przedsiębiorstwie E 
14:00 – 15:30 – obiad 
16:00 – 18:00 – wizyta w przedsiębiorstwie F 
19:00 – kolacja 
 
11 maja 2013, sobota 
9:00 – 11:00 – spotkanie podsumowujące (w zależności od godziny wylotu) 
Przelot do Warszawy 

 
Szczegółowy program wizyty studyjnej zostanie przedstawiony w późniejszym terminie. 
 
W celu dokładnego zapoznania się ze szczegółami projektu zachęcamy do odwiedzenia 
strony internetowej zostanmentorem.pl. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o 
kontakt z Biurem Projektu pod numerem tel. (22) 630 98 01.  
 

Z poważaniem, 
 
 
 
Mieczysław Bąk 
Prezes Zarządu 

 
Załączniki (dostępne również na stronie internetowej zostanmentorem.pl): 

1. Formularz zgłoszeniowy 
2. Formularz uczestnictwa w projekcie 
3. Deklaracja uczestnictwa w projekcie 
4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 
5. Regulamin projektu 

_________________________________________________ 
* Zgodnie z art. 1 załącznika I do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające 

niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne 
rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 9.08.2008, str. 3) wyodrębnia się 
następujące kategorie przedsiębiorstw:  

1. średnie przedsiębiorstwo:  

 zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz  

 jego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 
milionów euro; 

2. małe przedsiębiorstwo:  

 zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz  

 jego roczny obrót nie przekracza 10 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 
milionów euro; 

3. mikroprzedsiębiorstwo: 

 zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 2 milionów euro lub roczna 
suma bilansowa nie przekracza 2 milionów euro. 

Zgodnie z ustawą z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (ustawa SDG), zapisy dotyczące 
kwalifikowania MŚP mają charakter kryteriów ilościowych i zgodnie z jej zapisami (art. 104 – 110): 

http://www.lodzkiekreuje.pl/
http://www.lodzkiekreuje.pl/
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 za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat 
obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz osiągnął roczny obrót ze sprzedaży 
nie przekraczający 10 mln euro lub sumy aktywów jego bilansu na koniec jednego z tych lat nie 
przekroczyły 10 mln euro; 

 za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat 
obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze 
sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji  finansowych nieprzekraczający równowartości w 
złotych 50 mln euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie 
przekroczyły równowartości w złotych 43 mln euro. 


