
INSTRUKCJA REJESTRACJI KONTA 

I ZŁOŻENIA FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO 
 

1. Proszę wejść na stronę https://screp.pl/uslugi-rozwojowe/menadzer-4-0/ i nacisnąć „złóż 

wniosek” 

 

 

ZŁÓŻ WNIOSEK 

2. Zostaną Państwo przekierowani na stronę https://www.witkac.pl/strona, gdzie należy założyć 

konto niezbędne do rozpoczęcia procesu rekrutacji w ramach projektu pn. „Menadżer 4.0”. 

NACIŚNIJ 

 

 

https://screp.pl/uslugi-rozwojowe/menadzer-4-0/
https://www.witkac.pl/strona


Wypełnianie formularza rejestracji 

2.1 W miejscu „e-mail” proszę podać adres e-mail, który będzie umożliwiał zalogowanie się do 

serwisu. Na ten adres zostanie wysłana wiadomość do weryfikacji konta.  

2.2  W oknie „Hasło” proszę wpisać hasło, z którego będą Państwo korzystać przy logowaniu. Hasło 

powinno mieć co najmniej 8 znaków długości, zawierać duże i małe litery oraz cyfry lub znaki 

specjalne. Dobre hasło nie powinno zawierać nazwy użytkownika, imienia ani nazwiska. 

2.3  W polu „Potwierdź hasło” proszę ponownie wpisać hasło podane w „Hasło”. 

 

 

 
2.4 Następnie proszę o wprowadzenie danych osobowych, osoby odpowiedzialnej za kontakt ze 

Stowarzyszeniem „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” 
 

 

 



2.5 Po kliknięciu na okno Województwo, Powiat, Gmina dokonujemy wyboru z listy. Pola należy 

wypełniać zgodnie z obowiązującą kolejnością.  

2.6 Następnie należy zapoznać się z regulaminem serwisu (www.witkac.pl). Po zapoznaniu się z 

nim i jego zaakceptowaniu proszę kliknąć puste okienko przy komunikacie „Oświadczam, że 

zapoznałem się z regulaminem serwisu”. W okienku powinien pojawić się „  ✓  ”. 

2.7 Następnie należy wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez www.witkac.pl, 

klikając w puste okienko: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla 

potrzeb wykonania Usług (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o Ochronie Danych 

Osobowych; Dz. U. z 2018, poz. 1000) Polityka prywatności” 

2.8 Opcjonalnie można zaznaczyć zgodę na wysyłanie informacji marketingowych przez 

www.witkac.pl: „Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji marketingowych drogą 

elektroniczną” 

2.9 Następnie należy wysłać formularz poprzez przycisk „Wyślij formularz”. Jeśli nie zostały 

wyświetlone błędy - rejestracja wykonana została poprawnie.  

 

 

WYŚLIJ FORMULARZ 

2.10 Po wysłaniu formularza rejestracyjnego należy potwierdzić konto poprzez link aktywacyjny, 

który zostanie wysłany na adres wskazany w pierwszym etapie rejestracji w ciągu 30 minut. 

Jeśli e-mail nie dotarł należy sprawdzić skrzynkę SPAM lub folder powiadomień/Inne. W 

przypadku braku wiadomości, należy poprosić o ponowne wysłanie linku aktywacyjnego 

poprzez próbę zalogowania do serwisu. 

 



2.11 Po potwierdzeniu konta należy się zalogować na swoje konto e-mailem i hasłem. 

2.12 Następnie proszę o zapoznanie się z treścią oświadczenia dot. danych osobowych 

przetwarzanych przez Witkac Sp. z o.o. i naciśnięcie „zapoznałem/-am się z treścią 

oświadczenia” 

 

 

        NACIŚNIJ 

2.13 Po akceptacji oświadczenia pojawi się konto użytkownika.  Z panelu należy wybrać 

„Organizatorzy konkursów” 

 

 

NACIŚNIJ 

 



2.14 Za pomocą „lupki” należy wyszukać Operatora, tj. Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju 

Ekonomicznego Pasłęka” i dokonać wyboru.  

 

WYBIERZ 

 

3. Złożenie dokumentów zgłoszeniowych  

 

3.1 Po wybraniu Operatora pojawi się po prawej stronie „tytuł konkursu” – proszę o wybór. 

 

 

          NACIŚNIJ 

 



3.2  Następnie proszę nacisnąć „Zgłoś się do projektu”, wypełnić i złożyć formularz wraz z 

wymaganymi załącznikami. 

 

 

         ZGŁOŚ SIĘ 

 

3.3 Kolejno proszę wypełnić dane i na końcu, po ząłączeniu wszystkich wymaganych załączników 

należy nacisnąć przycisk „złóż ofetę”. 

 

 

ZŁÓŻ OFERTĘ 


