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REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE 
 

§ 1 

Słownik pojęć 

1. Projekt - „Młodzi aktywni na Śląsku” POWR.01.02.01-24-0034/17 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. 

2. Beneficjent – Małgorzata Stone prowadząca działalność gospodarczą pod firmą 

PERFECT ENGLISH Małgorzata Stone – osoba fizyczna prowadząca działalność 

gospodarczą. 

3. Biuro Projektu - biuro w którym przyjmowane będą dokumenty rekrutacyjne 

oraz udzielane informacje na temat realizacji projektu osobom zainteresowanym 

udziałem w projekcie oraz Uczestnikom projektu, czynne w dni robocze od 

poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. Adres: 40-036 Katowice, 

ul. Wita Stwosza 3. 

4. Kandydat/-ka na Uczestnika/-czkę Projektu – osoba, która złożyła w Biurze 

Projektu dokumenty rekrutacyjne i oczekuje na wynik rekrutacji. 

5. Uczestnik/-czka Projektu (UP) – osoba zakwalifikowana do projektu w ramach 

zaplanowanych działań rekrutacyjnych. 

6. Dzień przystąpienia/rozpoczęcia udziału w Projekcie – dzień przystąpienia 

do pierwszej formy wsparcia 

7. Osoba niepełnosprawna – osoba niepełnosprawna w świetle przepisów ustawy z 

dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu 

osób niepełnosprawnych, (Dz. U. z 2011 r., Nr 127,poz. 721, z późn. zm.) a także 

osoba z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 

1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Z 2011 r., Nr 231, poz. 1375) 

8. Młodzież NEET - za osobę z kategorii NEET uznaje się osobę  w wieku 15-29 lat, 

która spełnia łącznie trzy warunki: nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna 

zawodowo), nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie 

stacjonarnym), ani nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach 

mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i 

kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy), 

zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w PO WER 2014-2020. W 

procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie, kwalifikuje się do 

kategorii NEET, należy zweryfikować czy brała ona udział w tego typu formie 

aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni. 

Kształcenie formalne w trybie stacjonarnym rozumiane jest jako kształcenie w 

systemie szkolnym na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół 

ponadgimnazjalnych, jak również kształcenie na poziomie wyższym, w formie 

studiów wyższych lub doktoranckich realizowanych w trybie dziennym. 

9. Grupa docelowa dla Poddziałania 1.3.1 POWER -  młodzież z pieczy 

zastępczej opuszczająca pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy) 

ze szczególnym uwzględnieniem: wychowanków pieczy zastępczej powyżej 15 

roku życia, którzy po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej 
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powrócili do rodzin naturalnych; wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku 

życia, którzy założyli własne gospodarstwo domowe; wychowanków pieczy 

zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy usamodzielniają się i mają trudności ze 

znalezieniem zatrudnienia po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy 

zastępczej; matki opuszczające pieczę zastępczą (do roku po opuszczeniu 

instytucji pieczy); absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i 

młodzieżowych ośrodków socjoterapii (do roku po opuszczeniu ośrodków); 

absolwenci specjalnych ośrodków szkolno- wychowawczych  i specjalnych 

ośrodków wychowawczych (do roku po opuszczeniu); matki przebywające w 

domach samotnej matki; osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty 

śledcze (do roku po opuszczeniu). 

10. Osoba bierna zawodowo  osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły 

roboczej (tzn. nie pracuje i nie jest bezrobotna). Za biernych zawodowo uznaje się 

m.in. studentów studiów stacjonarnych. Osoby będące na urlopie wychowawczym 

(rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w 

okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu 

rodzicielskiego), uznawane są za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane 

już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). 

11. Osoba o niskich kwalifikacjach – osoba posiadająca wykształcenie na poziomie 

do ISCED 3 włącznie. Przyjmuje się, że do tego poziomu wykształcenia kwalifikują 

się osoby bez wykształcenia oraz z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym i 

ponadgimnazjalnym. 

12. Osoba zamieszkująca na obszarach wiejskich – osoba przebywająca na  

obszarach terenów położonych poza granicami administracyjnymi miast – obszary 

gmin wiejskich oraz części wiejskie (leżące poza miastem) gmin miejsko - 

wiejskich. 

 

§ 2 

Informacje o projekcie i postanowienia ogólne 

1. Regulamin Projektu ma na celu określenie szczegółowych zasad przeprowadzenia 

procesu rekrutacji oraz warunków udziału w  projekcie „Młodzi aktywni na Śląsku” 

realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-

2020, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób 

młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 

Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

2. Projekt realizowany jest od 01 stycznia 2018 r. do 31 października 2019 r. na 

terenie województwa śląskiego. 

3. Obszar realizacji projektu: Województwo Śląskie - teren Metropolii Górnośląskiej 

w skład której wchodzą miasta Będzin, Bieruń, Bytom, Chorzów, Czeladź, 

Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Katowice, Knurów, Łaziska Górne, Mikołów, 

Mysłowice, Piekary Śl., Radzionków, Wojkowice, Ruda Śląska, Siemianowice 

Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tarnowskie Góry, Tychy, Zabrze. 

4. Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie 120 osób (70 

kobiet, 50 mężczyzn) w wieku 18-29 lat, biernych zawodowo, nieuczestniczących 

w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zamieszkujących na terenie 

Metropolii Górnośląskiej (woj. śląskie) – w tym osób pochodzących z terenów 
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objętych LPR oraz osób niepełnosprawnych (z wyłączeniem grupy docelowej 

określonej dla Poddziałania 1.3.1.) poprzez zapewnienie im indywidualnego, 

kompleksowego wsparcia o charakterze edukacyjno-zawodowym w okresie 

01.01.2018 r. – 31.10.2019 r. 

5. Uczestnikami Projektu mogą zostać osoby, które łącznie spełniają następujące 

warunki: 

 zamieszkują obszar województwa śląskiego, na terenie Metropolii 

Górnośląskiej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego; 

 są w wieku 18-29 lat; 

 są osobami biernymi zawodowo (tj. nie uczestniczą w kształceniu i 

szkoleniu, nie są zarejestrowane w UP);  

 nie przynależą do grupy docelowej określonej dla Poddziałania 1.3.1; 

 posiadają niskie kwalifikacje. 

 

§ 3 

Rekrutacja do projektu 

1. Rekrutacja prowadzona będzie w sposób ciągły na terenie województwa śląskiego, 

poprzez działania informacyjno-promocyjne (rozpowszechnianie materiałów 

promocyjnych, za pośrednictwem mediów społecznościowych, w trakcie spotkań 

informacyjnych, a także z wykorzystaniem mobilnych rekruterów). Uruchomiona 

zostanie również bezpłatna linia telefoniczna dla potrzeb rekrutacji pod nr 32/ 358 

69 08. 

2. Kandydaci/-tki na Uczestników/-czki Projektu złożą dokumenty rekrutacyjne w 

Biurze Projektu lub bezpośrednio u mobilnych rekruterów. 

3. W skład dokumentów rekrutacyjnych wchodzi formularz zgłoszeniowy oraz 

kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności (jeśli dotyczy). Złożenie formularza 

zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do Projektu. 

4. Złożone dokumenty rekrutacyjne nie podlegają zwrotowi i są przechowywane w 

Biurze Projektu. 

5. Wzory dokumentów rekrutacyjnych dostępne są w Biurze Projektu, u mobilnych 

rekruterów, na spotkaniach  informacyjnych oraz na stronie internetowej projektu 

http://www.perfectenglish.pl/projekty-unijne. 

6. Personel projektu służy pomocą w zakresie wypełniania formularza oraz 

wyjaśnienia zagadnień związanych z kwalifikowalnością uczestników projektu. 

7. Podczas rekrutacji przyznane zostaną dodatkowe punkty, zgodnie z poniższymi 

kryteriami: 

 kobieta (+5p.); 

 osoba zamieszkująca na obszarze objętym LPR (+5p.); 

 osoba sprawująca opiekę nad osobą zależną (+5p.); 

Łącznie Kandydat/-ka na Uczestnika/-czkę Projektu może otrzymać maksymalnie 

15 punktów premiujących. O kolejności na liście rankingowej decyduje: suma 

uzyskanych punktów oraz kolejność zgłoszeń – w przypadku osób o identycznej 

sumie punktów. W razie, gdy w wyniku rekrutacji liczba złożonych aplikacji 

przekroczy liczbę miejsc w projekcie, zostanie utworzona lista rezerwowa, z której 

kandydaci będą przyjmowani zgodnie z kolejnością zgłoszeń, w razie zwolnienia 

miejsca w projekcie. 

http://www.perfectenglish.pl/projekty-unijne
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8. Każdy Kandydat/-ka otrzyma informację zwrotną o zakwalifikowaniu do udziału w 

Projekcie. 

9. Wnioskodawca zastrzega sobie prawo do podejmowania decyzji o ograniczaniu 

lub intensyfikowaniu procesu rekrutacji w danych okresach realizacji Projektu w 

zależności od potrzeb oraz o ewentualnych zmianach liczb Uczestników/-czek 

Projektu po uzyskaniu zgody IP na podstawie zmienionego wniosku o 

dofinansowanie. 

10. Wnioskodawca zastrzega sobie prawo do podejmowania decyzji o ograniczaniu 

lub intensyfikowaniu procesu rekrutacji ukierunkowanej na konkretne grupy 

docelowe, które mają zostać objęte wsparciem, aby możliwe było zrealizowanie 

określonych we wniosku o dofinansowanie rezultatów i wskaźników. 

 

§ 4 

Zakres i zasady korzystania z form wsparcia 

1. Po zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie, w dniu rozpoczęcia udziału w 

Projekcie, Kandydat/-ka jest zobowiązany/-a do podpisania: 

 umowy uczestnictwa w Projekcie; 

 oświadczenia Uczestnika/-czki Projektu o wyrażaniu zgody na 

przetwarzanie danych osobowych; 

 oświadczenia Uczestnika/-czki Projektu (o statusie w chwili rozpoczęcia 

udziału w Projekcie). 

Brak podpisania któregokolwiek z powyższych dokumentów uniemożliwia 

rozpoczęcie udziału w formach wsparcia i skutkuje skreśleniem Uczestnika/-czki z 

listy. 

2. W ramach Projektu zaplanowane zostało wsparcie w następującym zakresie: 

 indywidualna identyfikacja potrzeb uczestników; 

 pośrednictwo pracy; 

 szkolenie zawodowe: 

i. Fryzjer; 

ii. Kosmetyczka; 

iii. Rachunkowość; 

iv. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i fakturowaniem; 

v. Kelner/Barman; 

vi. Przedstawiciel handlowy; 

vii. Kelner/Barman/Barista 

 szkolenia branżowych umiejętności językowych: 

i. język angielski; 

 staże zawodowe; 

Wszystkie formy wsparcia będą świadczone w warunkach dostosowanych do 

potrzeb osób niepełnosprawnych oraz realizowane zgodnie z zasadami zachowania 

równości szans kobiet i mężczyzn i niedyskryminacji  

3. Indywidualna identyfikacja potrzeb uczestników - indywidualne spotkania z 

doradcą zawodowym (20 godz./os. w ciągu całego proj.), podczas których przy 

czynnym udziale uczestnika zostanie opracowana ścieżka wsparcia odpowiadająca 

potrzebom, wiedzy, zdolnościom, predyspozycjom i doświadczeniu.  

Wynikiem I etapu wsparcia (10h) będzie opracowanie dokumentu IPD. W ramach 
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II etapu uczestnikowi przysługuje 10 godzin indywidualnych konsultacji z doradcą 

zawodowym, dzięki którym możliwa będzie modyfikacja ścieżki wsparcia w 

ramach projektu. Udzielenie wsparcia każdorazowo poprzedzone jest identyfikacją 

potrzeb. Przez cały okres realizacji projektu UP będą mieli możliwość zmiany form 

wsparcia, w tym szkoleń, co stanowi odpowiedź na indywidualne potrzeby osób 

stanowiących grupę docelową. 

4. Pośrednictwo pracy – indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy (śr. 24 

godz./os. w ciągu całego projektu). Pośrednicy pracy będą odpowiedzialni za 

nawiązywanie kontaktów z pracodawcami z lokalnego i regionalnego rynku pracy, 

organizację spotkań pomiędzy UP i pracodawcami, tworzenie bazy ofert pracy, 

przedstawianie UP ofert pracy odpowiadających ich predyspozycjom i 

możliwościom. 

5. Szkolenia zawodowe – Beneficjent zapewni: odpowiednich wykładowców/ 

trenerów, odpowiednio wyposażone sale, materiały szkoleniowe, zwrot kosztów 

dojazdu, stypendium szkoleniowe (6,65 zł netto za każdą godzinę odbytego 

szkolenia; za odbytą godzinę szkolenia uznaje się godzinę szkolenia podczas, 

której obecny/a był/a Uczestnik/czka i potwierdził/a swoją obecność poprzez 

złożenie podpisu na liście obecności). Szkolenia będą kończyć się egzaminem i 

uzyskaniem odpowiedniego dokumentu potwierdzającego nabycie 

kwalifikacji/kompetencji. 

Szkolenia zawodowe oferowane w ramach projektu: 

 Fryzjer 

i. w wymiarze 160 godzin/1 grupa; 

ii. 2 grupy 10-osobowe; 

 Kosmetyczka 

i. w wymiarze 200 godzin/1 grupa, 

ii. 2 grupy 10-osobowe; 

 Rachunkowość 

i. W wymiarze 100 godzin/1 grupa; 

ii. 2 grupy 10-osobowe; 

 Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i fakturowaniem 

i. W wymiarze 90 godzin/1 grupa; 

ii. 2 grupy 10-osobowe; 

 Kelner/Barman 

i. W wymiarze 80 godzin/1 grupa; 

ii. 2 grupy 10-osobowe; 

 Przedstawiciel handlowy 

i. W wymiarze 15 godzin/1 grupa; 

ii. 2 grupy 10-osobowe; 

 Kelner/Barman?barista 

i. W wymiarze 90 godzin/1 grupa; 

ii. 2 grupy 10-osobowe; 

 

6. Szkolenia branżowych umiejętności językowych – Beneficjent zapewni: 

odpowiednich wykładowców/ trenerów, odpowiednio wyposażone sale, materiały 

szkoleniowe, catering, zwrot kosztów dojazdu, stypendium szkoleniowe (6,65 zł 
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netto za każdą godzinę odbytego szkolenia; za odbytą godzinę szkolenia uznaje 

się godzinę szkolenia podczas, której obecny/a był/a Uczestnik/czka i 

potwierdził/a swoją obecność poprzez złożenie podpisu na liście obecności). 

Szkolenia będą kończyć się egzaminem i uzyskaniem odpowiedniego dokumentu 

potwierdzającego nabycie kwalifikacji/kompetencji (j. angielski – TGLS/lub 

równoważny, j. niemiecki – TELC/lub równoważny). 

Szkolenia językowe oferowane w ramach projektu: 

 Język angielski: 

i. W wymiarze 120 godzin/1 grupę; 

ii. 22 grupy 5-10-osobowe; 

iii. Zajęcia będą odbywały się po 4-8 godzin dziennie; 

7. Staże zawodowe – wsparcie skierowane do 35 UP, w wymiarze 3m-ce/UP, 

służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców na 

lokalnym rynku pracy. Staż realizowany będzie w branży zgodnej z profilem 

zawodowym zdefiniowanym na etapie tworzenia IPD. Uczestnicy otrzymają 

stypendium stażowe oraz zwrot kosztów za badania lekarskie i dojazdy, 

zapewnione zostanie ubezpieczenie NNW na czas trwania stażu. Zakres 

obowiązków stażysty podczas odbywania stażu jest zgodny z tematyką szkolenia. 

Szczegóły realizacji stażu określa umowa stażowa podpisywana pomiędzy 

Projektodawcą a Pracodawcą oraz umowa podpisywana pomiędzy Uczestnika/-

czkę Projektu a Projektodawcą. 

8. Zwrot kosztów dojazdu – wsparcie finansowe kierowane do uczestników/czek 

szkoleń zawodowych oraz językowych. Zwrot kosztów dojazdu następuje na 

podstawie wniosku o zwrot kosztów dojazdu oraz przedłożonych dokumentów 

potwierdzających poniesienie kosztów dojazdu na zajęcia odbywające się poza 

miejscem zamieszkania. Kwota zwrotu kosztów dojazdu nie będzie większa niż 

koszt przejazdu najtańszym, dostępnym na danej trasie i w danym czasie 

środkiem lokomocji. Decyzja o wypłacie zwrotu kosztów dojazdu i kwocie zwrotu 

należy wyłącznie do Kierownika projektu. 

 

§ 5 

Zasady odpłatności 

1. Wszystkie formy wsparcia realizowane w ramach projektu dofinansowane są z Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

2. Uczestnicy/czki projektu nie ponoszą żadnych opłat z tytułu uczestnictwa w 

oferowanych w ramach projektu formach wsparcia. 

3. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie w trakcie trwania wsparcia, w 

szczególności szkolenia zawodowego lub stażu, Beneficjent może wystąpić do 

Uczestnika/czki o zwrot całości lub części kosztów związanych z udzielonym 

wsparciem. 

 

§ 6 

Obowiązki Uczestników 

Uczestnicy/czki projektu zobowiązani/e są do: 

a) Przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu; 

b) uczestniczenia we wszystkich przewidzianych formach wsparcia; 
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c) regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach; 

d) potwierdzania obecności każdorazowo na listach obecności, kartach wsparcia 

indywidualnego; 

e) usprawiedliwienia nieobecności w Biurze projektu w terminie 7 dni od daty 

zaistnienia zdarzenia; 

f) brania udziału we wszystkich formach kontroli, monitoringu i ewaluacji działań 

Projektowych, również po zakończeniu udziału w Projekcie; 

g) poddania się monitoringowi zgodnie z zasadami, o których mowa w § 7; 

h) nie narażania Beneficjenta na szkody powstałe w wyniku działania lub 

zaniechania Uczestnika/-czki Projektu, w szczególności skutkujące 

powstaniem w Projekcie kosztów niekwalifikowanych - w przypadku ich 

powstania zobowiązania się do ich pokrycia; 

i) bieżącego informowania Realizatorów Projektu o wszystkich zdarzeniach 

mogących zakłócić lub uniemożliwić dalszy udział w projekcie oraz o wszelkich 

zmianach związanych ze swoim statusem na rynku pracy; 

j) poinformowanie o podjęciu zatrudnienia – złożenie kserokopii dokumentów 

potwierdzających uzyskanie zatrudnienia lub otrzymanie oferty pracy, 

kształcenia ustawicznego, przygotowania zawodowego lub stażu po 

opuszczeniu programu; 

k) do uczestnictwa w minimum 80% zajęć projektowych realizowanych 

indywidualnie lub grupowo pod rygorem skreślenia z listy uczestników. 

 

§ 7 

Zasady monitoringu Uczestników/czek 

1. Uczestnicy/czki projektu zobowiązani/e są do każdorazowego potwierdzania 

skorzystania ze wsparcia poprzez złożenie podpisu na liście obecności. 

2. Uczestnicy/czki projektu zobowiązani/e są do wypełniania ankiet monitorujących 

w momencie przystąpienia do projektu/ formy wsparcia oraz po zakończeniu 

udziału w projekcie/ formie wsparcia. 

3. W terminie 4 tygodni od dnia zakończenia projektu Uczestnik/czka Projektu 

zobowiązany/a jest do przekazania Realizatorom Projektu oświadczenia lub 

zaświadczenia o podjęciu zatrudnienia lub samozatrudnienia oraz certyfikatów 

potwierdzających kwalifikacje i kompetencje nabyte po opuszczeniu programu. 

4. Uczestnik/czka projektu zobowiązany/a jest do przedłożenia dokumentów 

potwierdzających zatrudnienie zarówno w przypadku podjęcia zatrudnienia w 

trakcie udziału w projekcie oraz w ciągu 3 miesięcy po jego zakończeniu. 

Dokumentami potwierdzającymi zatrudnienie są: kopia umowy 

o pracę/zlecenie/dzieło lub zaświadczenie od pracodawcy potwierdzającego 

zatrudnienie, a w przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej: zaświadczenia 

z gminy/Urzędu skarbowego/ZUS potwierdzające prowadzenie działalności za trzy 

pełne miesiące. 

5. Informacje, o których mowa w pkt. 1-4 będą wykorzystywane do wywiązania się 

Beneficjenta z obowiązków sprawozdawczych z realizacji projektu wobec Instytucji 

Pośredniczącej. 

 

§ 8 



 

 
 

 
str. 8 

Zasady rezygnacji, przerwania lub zakończenia udziału w Projekcie 

1. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie Uczestnik/czka projektu zobowiązuje 

się niezwłocznie dostarczyć do Realizatorów projektu pisemne oświadczenie o tym 

fakcie (osobiście, e-mailem, bądź za pośrednictwem poczty). 

2. Rezygnacja z udziału w Projekcie możliwa jest wyłącznie w uzasadnionych 

przypadkach. Uzasadnione przypadki mogą wynikać z przyczyn natury zdrowotnej lub 

działania siły wyższej i nie mogły być znane Uczestnikowi/-czce w momencie 

przystąpienia do Projektu. 

3. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie w trakcie trwania wsparcia, w 

szczególności szkolenia zawodowego lub stażu Wnioskodawca może wystąpić do 

Uczestnika/-czki o zwrot całości lub części kosztów związanych ze wsparciem w 

szczególności szkoleniem zawodowym lub stażem. 

4. Zapisy ust. 4 nie mają zastosowania w przypadku przedłożenia przez uczestnika/czkę 

dokumentu potwierdzającego osiągnięcie wskaźnika efektywności zatrudnieniowej, tj. 

umowę o pracę na min. 3 miesiące, na co najmniej ½ etatu, umowę zlecenie na 3 

miesiące z wynagrodzeniem równym co najmniej trzykrotności minimalnego 

wynagrodzenia za pracę, umowę o dzieło o wartości co najmniej trzykrotności 

minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

5. Wnioskodawca zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika/-czki z listy 

poszczególnych form wsparcia w przypadku naruszenia przez Uczestnika/-czki 

Projektu niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego, a w 

szczególności: w przypadku naruszenia nietykalności cielesnej innego słuchacza, 

trenera/doradcy lub pracownika Biura Projektu; udowodnionego aktu kradzieży; 

przebywania na zajęciach w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków 

odurzających; okazywania jawnej agresji względem innego słuchacza, 

trenera/doradcy lub pracownika Biura Projektu. 

 

 

§ 10 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2018 roku. 

2. Ostateczna interpretacja zapisów Regulaminu należy do Kierownika Projektu 

działającego z upoważnienia i w porozumieniu z Beneficjentem. 

3. Beneficjent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie 

w przypadku, gdyby było to konieczne z uwagi na zmianę warunków realizacji 

Projektu, a także w przypadku pisemnego zalecenia wprowadzenia określonych zmian 

ze strony Instytucji Pośredniczącej. 

4. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie postanowienia wynikające z 

Umowy o dofinansowanie Projektu nr POWR 01.02.01-02-0034/17 oraz obowiązujące 

wytyczne i zasady w zakresie realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój. 

 


