
 

 

 

 

 
Projekt nr RPPM.05.05.00-22-0176/19, realizowany przez Perfect English Małgorzata Stone 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 
 

§ 1 
Postanowienia ogólne 

 
1. Projekt „Moje kompetencje-moja przyszłość” realizowany jest przez Perfect English Małgorzata Stone 

z siedzibą przy ul. Jana Matejki 17, 33–300 Nowy Sącz, w ramach Osi Priorytetowej 05. Zatrudnienie, 
Działanie 05.05. Kształcenie ustawiczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP). 

2. Regulamin Uczestnictwa w Projekcie określa w szczególności:  
a) kryteria uczestnictwa w Projekcie,  
b) procedurę rekrutacji Kandydatów/tek do udziału w Projekcie, 
c) zakres wsparcia i organizację wsparcia, 
d) prawa i obowiązki Uczestnika/czki Projektu, 
e) zasady rezygnacji z udziału w Projekcie, 
f) monitoring Uczestników Projektu, 
g) zakończenie udziału w Projekcie, 
h) postanowienia końcowe.  

3. Ogólny nadzór nad realizacją Projektu, a także rozstrzyganie spraw nieuregulowanych niniejszym 
Regulaminem, pozostaje w gestii Koordynatora Projektu. Decyzje Koordynatora Projektu są ostateczne i nie 
przysługuje od nich odwołanie. 

4. Wszystkie informacje dotyczące realizacji Projektu dostępne są na stronie internetowej Projektu 
oraz w Biurze Projektu. 
 

§ 2 
Słownik pojęć 

 
1. Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym regulaminie: 

a) Projekt – projekt „Moje kompetencje-moja przyszłość”, nr RPPM.05.05.00-22-0176/19. 
b) Beneficjent projektu –  Perfect English Małgorzata Stone z siedzibą przy ul. Jana Matejki 17,                      33–

300 Nowy Sącz. 
c) Koordynator Projektu – osoba zarządzająca Projektem. 
d) Kandydat/ka do udziału w Projekcie – osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w Projekcie. 
e) Uczestnik/czka Projektu – osoba zakwalifikowana do udziału w Projekcie, tj. osoba, która spełniła 

kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w Projekcie, przekazała dane niezbędne  
do wykazania uczestnika w systemie SL2014 i podpisała Umowę szkoleniową. 

f) Biuro Projektu – jednostka organizacyjna Beneficjenta na terenie województwa pomorskiego, 
udostępniająca Kandydatom/tkom do udziału w Projekcie oraz Uczestnikom/czkom Projektu 
bezpośredni kontakt z kadrą Projektu oraz możliwość złożenia wymaganych dokumentów.  

g) Strona internetowa Projektu – podstrona projektu na stronie internetowej Beneficjenta, zawierająca 
niezbędne informacje dotyczące realizacji Projektu – www.perfectenglish.pl/projekty-unijne/moje-
kompetencje-moja-przyszlosc/. 

h) Regulamin – niniejszy Regulamin Uczestnictwa w Projekcie „Moje kompetencje-moja przyszłość”. 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA  
w projekcie „Moje kompetencje-moja przyszłość” 



 
 
 

 

 

i) Osoba z niskimi kwalifikacjami – 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. 

j) Mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa (MMŚP) - o zakwalifikowaniu przedsiębiorstwa do grupy 
mikro, małych, średnich decydują: liczba osób zatrudnionych, roczny obrót, całkowity bilans roczny: 
(1) Mikroprzedsiebiorstwo to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników, którego 

roczny obrót oraz/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro. 
(2) Małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników, którego 

roczny obrót oraz/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów euro. 
(3) Średnie przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 250 pracowników, którego 

roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza  
43 milionów euro. 

k) Duże przedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo inne niż MMŚP, zatrudniające 250 lub więcej pracowników, 
którego roczny obrót jest równy lub przekracza 50 milionów euro lub całkowity bilans jest równy  
lub przekracza 43 miliony euro. 

l) Osoba prowadząca działalność na własny rachunek – osoba prowadząca działalność gospodarczą, 
gospodarstwo rolne lub praktykę zawodową, a także bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej 
działalność członek rodziny. 

m) Podmiot ekonomii społecznej – podmiot prawny działający w obszarze ekonomii społecznej, wśród 
pracowników lub klientów którego znajdują się osoby pochodzące z grup zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, np.: fundacja, stowarzyszenie, spółdzielnia (pracy/inwalidów/niewidomych/socjalna), 
Centrum Integracji Społecznej, Klub Integracji Społecznej, Zakład Aktywności Zawodowej, Towarzystwo 
Ubezpieczeń Wzajemnych.  

n) Przedsiębiorstwo społeczne - podmiot gospodarczy, którego działalność ma cele społeczne, są to m.in.:. 
spółdzielnie socjalne, Zakłady Aktywizacji Zawodowej, Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, spółki 
pożytku publicznego, non-profit lub te należące do organizacji pozarządowych, spółdzielnie pracy, 
wzajemnościowe fundusze poręczeniowe i pożyczkowe (w tym mikropożyczkowe), organizacje 
pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą. 

o) Administracja rządowa – administracja państwowa regulowana artykułem 149 Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 z późn. zm.) kierowana 
przez Radę Ministrów i podległe im resorty. W skład administracji rządowej wchodzi administracja 
naczelna (Prezydent, Rada Ministrów, Prezes Rady Ministrów i Ministrowie), centralna (urzędy 
centralne) oraz terenowa, którą w imieniu Rady Ministrów nadzoruje wojewoda za pomocą urzędu 
wojewódzkiego. Terenową administrację rządową tworzą także organy specjalne oraz działający 
pod zwierzchnictwem starosty kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży. 

p) Administracja samorządowa - zespół organów publicznych, powołanych do realizowania zadań państwa 
w terenie działających na podstawie ustaw: 
- Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 1990 nr 16 poz. 95 z późn. zm.), 
- Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 1998 nr 91 poz. 578 z późn. zm.), 
- Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. 1998 nr 91 poz. 576 z późn. zm.), 
- Ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego 
państwa (Dz.U. 1998 nr 96 poz. 603 z późn. zm.). 
Na administrację samorządową składają się jednostki samorządu terytorialnego, których zadania 
realizowane są przez urzędy gminne, powiatowe i wojewódzkie oraz samorządowe jednostki 
organizacyjne. 
 
 
 
 



 

 

 

 

§ 3 
Główne założenia 

 
1. Projekt realizowany jest od dnia 01.09.2020 r. do dnia 31.12.2022 r. na terenie województwa pomorskiego, 

z zastrzeżeniem, że okres realizacji projektu może ulec wydłużeniu. 
2. Celem projektu jest wzrost kwalifikacji w zakresie języka angielskiego i niemieckiego u 492 osób                          

dorosłych (min. 271 Kobiet) w wieku aktywności zawodowej (w tym min. 394 osób w wieku 25+, 98 osób 
w wieku 50+, 298 osób o niskich kwalifikacjach oraz min. 246 pracowników sektora MMŚP oraz podmiotów 
ekonomii społecznej/przedsiębiorstw społecznych), zamieszkujących w województwie pomorskim, z 
własnej inicjatywy zainteresowanych nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, 
kompetencji lub kwalifikacji zawodowej w okresie 01.09.2020 r. – 31.12.2022 r. poprzez realizację szkoleń 
w zakresie języka angielskiego i niemieckiego zakończonych egzaminami certyfikującymi i potwierdzającymi 
nabyte kwalifikacje.  

3. Projekt przyczyni się do realizacji celu szczegółowego RPO WP 2014-2020 poprzez wsparcie 492 osób 
dorosłych (min. 271 K) w wieku aktywności zawodowej – szczególnie osób w najtrudniejszej sytuacji: osób 
o niskich kwalifikacjach (min. 298 osób), w wieku 50+ (98 osób), czy pracowników MMŚP/podmiotów 
ekonomii społecznej/przedsiębiorstw społecznych (min. 246 osób) na rynku pracy. Tym samym wspierane 
są osoby w mniejszym stopniu uczestniczące w szkoleniach, kształceniu ustawicznym (ze względu na 
niewielkie wsparcie szkoleniowe realizowane przez pracodawców w MMŚP czy możliwość udziału w nich 
samodzielne osób niezatrudnionych). Jednocześnie wsparcie tych osób wynika ze zdiagnozowania 
luk kompetencyjnych w zakresie znajomości języków obcych oraz potrzeb i wymagań pracodawców w tym 
zakresie - co wpływa także na sytuację zawodową UP (m.in. mniejsze szanse na awans, niska konkurencja 
na rynku pracy). Dzięki realizacji projektu aż min. 85% uczestników nabędzie kwalifikacje w zakresie języka 
angielskiego lub niemieckiego potwierdzone uznawanym na rynku pracy certyfikatem co wpłynie 
na poprawę ich sytuacji zarówno zawodowej jak i prywatnej, rezultat projektu bezpośrednio przyczyni 
się do osiągnięcia wyżej wymienionego celu szczegółowego. 

4. W Projekcie udział w szkoleniach z zakresu języka angielskiego lub niemieckiego weźmie łącznie 492 osób 
(min. 271 Kobiet). Realizacja szkoleń odbędzie się w dwóch formach:  

1) Szkolenie grupowe: 
a. Kurs języka angielskiego dla 312 osób – 26 grupy x 12 osób 
b. Kurs języka niemieckiego dla 180 osób – 15 grup x 12 osób 

z zastrzeżeniem, iż istnieje możliwość przesunięć w przypadku innych potrzeb UP (lub przesunięć 
usług na realizację szkoleń w grupach).   

5. Wsparcie oferowane w ramach Projektu jest bezpłatne. Beneficjent pokrywa koszty organizacji szkoleń, 
zakupu kompletów materiałów szkoleniowych, tj. podręczników wraz z kompatybilnymi ćwiczeniami, 
przeprowadzenia egzaminów i wydania zaświadczeń i/lub certyfikatów. 

§ 4 
Kryteria uczestnictwa w Projekcie 

 
1. Uczestnikiem/czką Projektu może zostać osoba spełniająca łącznie następujące warunki: 

a. jest w wieku 25 lat i więcej, 
b. jest w wieku aktywności zawodowej,  
c. zamieszkuje na obszarze województwa pomorskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, 
d. z własnej inicjatywy jest zainteresowana nabyciem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub 

kwalifikacji zawodowych.  
2. Do udziału w Projekcie zakwalifikowanych zostanie: 

a. 394 osób (min. 217 K) w wieku 25-49 lat – minimum 80% osób w Projekcie, 
b. 98 osób (min. 54 K) w wieku 50 lat i więcej – minimum 20% osób w Projekcie, 



 
 
 

 

 

c. 298 osób (min. 164 K) o niskich kwalifikacjach (w wykształceniem do ISCED 3 włącznie) – minimum 
60% osób w Projekcie, 

d. 246 osób będących pracownikami sektora MMŚP (z jednego przedsiębiorstwa udział weźmie 
nie więcej niż średnio 4 osoby) oraz podmiotów ekonomii społecznej/przedsiębiorstw społecznych – 
minimum 50% osób w Projekcie. 
 

§ 5 
Procedura rekrutacji Kandydatów/tek do udziału w Projekcie 

 
1. Rekrutacja Kandydatów/tek prowadzona będzie na terenie województwa pomorskiego zgodnie z zasadami: 

bezstronności i równości, w tym płci, jawności i przejrzystości oraz zasadą dostępności dla osób 
z niepełnosprawnościami do oferowanych w ramach Projektu form wsparcia, zgodnie z Wytycznymi w tym 
zakresie. Obiektywny system rekrutacji zapewnia również zasadę równości szans Kobiet i Mężczyzn, a także 
transparentny wybór Uczestników. Działania rekrutacyjne wsparte będą kampanią promocyjno-
informacyjną, która nie będzie powielała stereotypów. 

2. Nabór jest otwarty i jawny. Rekrutacja do Projektu prowadzona będzie w systemie ciągłym - do momentu 
pozwalającego na zrealizowanie pełnego programu szkolenia - w terminie od września 2020 r. do września 
2022 r. (z zastrzeżeniem możliwości wydłużenia okresu rekrutacji w przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń).  

3. Procedura rekrutacji obejmuje następujące elementy: 
a) złożenie podpisanego Formularza zgłoszeniowego wraz z wymaganymi załącznikami (w tym m.in.: 

orzeczenie o niepełnosprawności/test poziomujący/oświadczenie pracodawcy), 
b) weryfikacja spełniania kryteriów kwalifikowalności na bieżąco przez Asystenta Koordynatora Projektu 

i decyzja o spełnianiu/niespełnianiu kryteriów grupy docelowej, z zastrzeżeniem, iż dane takie jak wiek, 
teren wiejski/miejski, gmina/powiat, Asystent Koordynatora Projektu może skorygować lub uzupełnić 
samodzielnie zgodnie ze stanem faktycznym, 

c) poinformowanie Kandydata/tki o zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie,  
d) utworzenie listy Uczestników Projektu w podziale na grupy zajęciowe oraz utworzenie listy 

rezerwowej, 
e) podpisanie Umowy szkoleniowej z wymaganymi załącznikami [m.in.: zgoda na przetwarzanie danych 

osobowych, deklaracja uczestnictwa w projekcie i oświadczenie o spełnianiu kryteriów 
kwalifikowalności, minimalny zakres danych koniecznych do wprowadzenia do centralnego systemu 
teleinformatycznego (SL2014) w zakresie uczestników projektu, i inne]. 

4. Zasady przyjmowania zgłoszeń: 
a. dokumenty zgłoszeniowe dostępne są w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej Projektu, 
b. dokumenty zgłoszeniowe można składać osobiście w Biurze Projektu/na spotkaniu informacyjnym lub 

przesłać pocztą tradycyjną/elektroniczną bądź kurierem na adres Biura Projektu,  
c. w przypadku stwierdzenia przez pracownika Biura Projektu braków formalnych w złożonych 

dokumentach zgłoszeniowych dokumenty zawierające błędy należy uzupełnić w ciągu pięciu dni 
roboczych od dnia otrzymania informacji o brakach w dokumentacji, po tym terminie dokumenty 
zostaną odrzucone,  

d. zaświadczenia potwierdzające kwalifikowalność Kandydata/tki składane w formie załączników  
do Formularza zgłoszeniowego:  

i. osoby z niepełnosprawnościami muszą dostarczyć oświadczenie i/lub kserokopię orzeczenia 
o niepełnosprawności lub inny dokument poświadczający stan zdrowia; 

ii. osoby pracujące w MMŚP lub podmiocie ekonomii społecznej/przedsiębiorstwie społecznym 
muszą przedłożyć zaświadczenia z zakładu pracy; 

iii. osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP muszą przedstawić zaświadczenie z Powiatowego 
Urzędu Pracy; 



 

 

 

 

iv. osoby bezrobotne niezarejestrowane w PUP oraz osoby bierne zawodowo muszą przedstawić 
zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające ich status na rynku pracy; 

v. w przypadku braku możliwości zweryfikowania spełniania kryteriów kwalifikowalności  
na podstawie dostarczonych dokumentów Kandydat/ka zostanie zobowiązany do dostarczenia 
dodatkowych zaświadczeń lub oświadczeń. 

5. O zakwalifikowaniu Kandydata/tki do Projektu będzie decydowało spełnienie kryteriów uczestnictwa  
w Projekcie i uzyskane punkty z kryteriów dodatkowych: 

 Osoba w wieku 25-49 lat – 80 pkt. 
 Osoba będąca pracownikiem MMŚP lub podmiotu ekonomii społecznej/przedsiębiorstwa 

społecznego – 50 pkt. 
 Osoba w wieku 50 lat i więcej – 20 pkt.  
 Osoba o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem do ISCED 3 włącznie) – 6 pkt. 
 Płeć: kobieta – 5 pkt.  

Punkty się sumują.  
6. Dla danej grupy szkoleniowej wymagane minimum 2 zgłoszenia ponad limit w celu stworzenia list 

rezerwowych. 
7. W przypadku rezygnacji uczestnika z projektu, na jego miejsce wejdzie osoba z listy rezerwowej,  

z zastrzeżeniem konieczności spełnienia warunków uczestnictwa na dzień przystępowania do Projektu oraz 
możliwości jej włączenia do projektu do upływu 20% szkoleń. 

8. Przy tworzeniu list Uczestników będą uwzględniane limity ze względu na zaplanowaną liczbę Uczestników 
Projektu w grupach i w ramach całego projektu. Informacja o listach Uczestników będzie udostępniana 
indywidualnie w Biurze Projektu bądź w formie zaanonimizowanej na stronie projektu. 

9. Osoby zakwalifikowane do Projektu zostaną poinformowane o tym bezpośrednio, telefonicznie 
bądź mailowo wraz z terminem z rozpoczęcia szkolenia. 
 

§ 6 
Zakres wsparcia 

 
1. Szkolenia z zakresu języka angielskiego lub języka niemieckiego - zrealizowane zostaną w grupach 

maksymalnie 12-osobowych, na różnych poziomach zaawansowania (A1 lub A2 lub B1 lub B2 lub C1 lub C2) 
zgodnych z ESOKJ. 

2. Uczestnicy Projektu zostaną podzieleni na grupy zaawansowania zgodnie z ich zdeklarowanymi 
preferencjami w Formularzu zgłoszeniowym potwierdzonymi wynikami przeprowadzonej diagnozy 
językowej (test poziomujący) stanowiącej załącznik do Formularza zgłoszeniowego.  

3. Program szkolenia obejmuje 120 godzin zajęć lekcyjnych dla każdej z grup na zdiagnozowanych poziomach 
zgodnych z ESOKJ w wymiarze średnio 3 godziny dziennie dwa razy w tygodniu, przy czym jednorazowe 
zajęcia nie mogą trwać więcej niż 4h lekcyjne dziennie, a po 2h szkolenia co najmniej 15 minutowa przerwa 
(harmonogram zostanie dopasowany do potrzeb Uczestników i przewiduje możliwość realizacji zajęć także 
w godzinach popołudniowych lub w weekendy). 

4. W trakcie szkolenia językowego przeprowadzane będą egzaminy wewnętrzne po 60h i po 120h  
na danym poziomie oraz testy sprawdzające po każdym dziale podręcznika. 

5. Uczestnikom wydany zostanie komplet materiałów szkoleniowych, tj. po 1 podręczniku wraz 
z kompatybilnymi ćwiczeniami do nauki języka angielskiego lub niemieckiego dla 1 Uczestnika/czki Projektu 
na cały kurs, 

6. Szkolenia zakończą się egzaminem językowym TGLS (lub równoważnym) na odpowiednim poziomie 
zgodnym z ESOKJ i wydaniem certyfikatu potwierdzającego zdobycie określonych kompetencji językowych 
zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego. 

7. Szkolenia odbywać się będą zgodnie z harmonogramem. Szczegółowy harmonogram zajęć szkoleniowych 
zostanie opublikowany na stronie internetowej Projektu oraz udostępniony w Biurze Projektu. 



 
 
 

 

 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w harmonogramie szkolenia oraz miejscu 
szkolenia. Uczestnicy o zmianach będą informowani na bieżąco.  

 
§ 7 

Prawa i obowiązki Uczestnika/czki Projektu 
 

1. Uczestnicy Projektu zobowiązani są do:  
a) przystąpienia przed rozpoczęciem wsparcia do testu diagnostycznego (test poziomujący), 

weryfikującego posiadany poziom kompetencji/wiedzy z zakresu językowego, 
b) regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach,  
c) potwierdzania uczestnictwa w zajęciach każdorazowo własnoręcznym czytelnym podpisem  

na  liście obecności, 
d) potwierdzenia odbioru materiałów dydaktycznych własnoręcznym czytelnym podpisem, 
e) wypełniania ankiet i testów (ewaluacyjnych, weryfikujących postęp w nauce), związanych  

z realizacją Projektu i monitoringiem jego późniejszych rezultatów, 
f) przystąpienia do egzaminów wewnętrznych i egzaminu/-ów zewnętrznego/-ych, w tym egzaminu 

poprawkowego (jeśli dotyczy). 
2. W przypadku nieobecności na zajęciach Uczestnik/czka Projektu zobowiązany/a jest do uzupełnienia  

zrealizowanego podczas jego/jej nieobecności materiału. 
3. Uczestnik/czka Projektu zobowiązany/a jest do bieżącego informowania Koordynatora Projektu  

o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić lub uniemożliwić dalszy udział w Projekcie.  
4. Warunkiem ukończenia Projektu jest udział w szkoleniu, egzaminach wewnętrznych i egzaminie/-nach 

zewnętrznym/-ych. Uczestnik/czka Projektu zobowiązuje się do uczestnictwa w minimum 80% zajęć 
szkoleniowych pod rygorem skreślenia z listy uczestników i poniesienia proporcjonalnych (do liczby 
odbytych godzin) kosztów udziału w Projekcie. Maksymalny koszt udziału w Projekcie przypadający 
na 1 Uczestnika/czkę wynosi 2 064,17 złotych.  

5. Wnioskodawca na poczet 80% obecności uznaje również nieobecność usprawiedliwioną zwolnieniem 
lekarskim lub innym stosownym dokumentem określonym przez wnioskodawcę w umowie,  
z zastrzeżeniem §7 ust. 2. 

6. Nieusprawiedliwione opuszczenie przez Uczestnika więcej niż 20% godzin (max 12h nieobecności/60h 
kursu) przewidzianych na realizację kursu może skutkować koniecznością proporcjonalnego (do liczby 
odbytych godzin) zwrotu kosztu kursu, poniesionego przez Beneficjenta Projektu. 
 

§ 8 
Zasady rezygnacji z udziału w Projekcie 

 
1. Rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie w trakcie trwania Projektu może nastąpić z ważnej 

uzasadnionej przyczyny i wymaga złożenia pisemnego oświadczenia. Uczestnik/czka Projektu zobowiązuje 
się niezwłocznie (tj. w terminie do 7 dni kalendarzowych) dostarczyć do realizatora pisemną informację  
o tym fakcie (osobiście, pocztą elektroniczną, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub w innej skutecznej 
formie).  

2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie w trakcie trwania wsparcia, Beneficjent może żądać  
od Uczestnika/czki Projektu, aby przedłożył/a zaświadczenia lekarskie lub inne dokumenty 
usprawiedliwiające jego rezygnację. 

3. W przypadku nieusprawiedliwionej rezygnacji Beneficjent może obciążyć Uczestnika/czkę Projektu kosztami 
jego/jej uczestnictwa w Projekcie za okres do złożenia przez Uczestnika/czkę Projektu oświadczenia o 
rezygnacji z udziału w Projekcie. Niniejsze postanowienie wynika z faktu, iż Projekt jest finansowany ze 
środków publicznych, w związku z czym na Beneficjencie spoczywa szczególny obowiązek dbałości o ich 
prawidłowe i zgodne z założonymi celami wydatkowanie. 



 

 

 

 

4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie w trakcie trwania wsparcia, Uczestnik Projektu 
zobowiązany jest do zwrotu kompletu materiałów szkoleniowych, tj. 1 podręcznika wraz z kompatybilnymi 
ćwiczeniami do nauki języka angielskiego lub niemieckiego. 

5. Beneficjent zastrzega sobie prawo do wykreślenia Uczestnika/czki Projektu z listy Uczestników Projektu  
w przypadku naruszenia przez niego/nią niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego,  
w szczególności w przypadku podejmowania działań uniemożliwiających poprawną i zgodną  
z harmonogramem realizację zajęć, agresję słowną, akt wandalizmu, naruszenie nietykalności cielesnej 
innych Uczestników, osoby prowadzącej zajęcia lub pracownika Biura Projektu. 

6. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika/czki Projektu z listy Uczestników Projektu jego/jej miejsce 
zajmuje pierwsza osoba z listy rezerwowej.  

7. Osoby z listy rezerwowej będą przyjmowane z uwzględnieniem konieczności skorzystania z minimalnego 
wymaganego wymiaru wsparcia w ramach Projektu.  

8. Beneficjent zastrzega sobie prawo do możliwości korygowania zapisów w Formularzu zgłoszeniowym, 
Minimalnym Zakresie Danych Koniecznych do Wprowadzenia do Centralnego Systemu Teleinformatycznego 
SL 2014 w Zakresie Uczestników Projektu oraz załącznikach do umowy, które zostały źle uzupełnione przez 
Uczestnika/czkę Projektu, co wskazuje SL 2014 (wiek, obszar wg stopnia urbanizacji DEGURBA, Gmina, 
Powiat). 

§ 9 
Monitoring Uczestników Projektu 

 
1. Uczestnik/czka zobowiązany/a jest do: 

a) potwierdzenia własnoręcznym podpisem: obecności na zajęciach na listach obecności, odbioru: 
kompletu materiałów szkoleniowych (podręcznika wraz z kompatybilnymi ćwiczeniami), 
zaświadczeń, certyfikatów, list obecności na egzaminach, 

b) udziału we wszystkich ankietowych badaniach dotyczących jego/jej sytuacji zawodowej 
przeprowadzanych zarówno przez Beneficjenta, Instytucję Zarządzającą oraz instytucje 
upoważnione,  

c) rzetelnego wypełniania wszelkich dokumentów monitoringowych i ewaluacyjnych dostarczanych 
przez Beneficjenta, w tym ankiet dotyczących oceny Projektu i jego rezultatów, 

d) informowania na potrzeby monitorowania Projektu o wszelkich zmianach w danych podanych 
w dokumentacji rekrutacyjnej w ciągu 7 dni od ich powstania. 
 

§ 10 
Zakończenie udziału w Projekcie 

 
1. Za ukończenie udziału w Projekcie uznaje się zakończenie udziału w szkoleniu i obligatoryjne    przystąpienie 

do zewnętrznego/-ych egzaminu/-ów. 
2. Warunkiem ukończenia szkolenia jest uczestnictwo w min. 80% zajęć szkoleniowych, niespełnienie tego 

wymogu może skutkować dla Uczestnika/czki koniecznością proporcjonalnego (do liczby odbytych godzin) 
zwrotu kosztu kursu poniesionego przez Beneficjenta. 

3. W przypadku nieprzystąpienia do egzaminu/-ów zewnętrznego/-ych lub niezdania egzaminu/-ów 
zewnętrznego/-ych Uczestnik/czka nie otrzyma certyfikatu/-ów ukończenia szkolenia.  
 

§ 11 
Procedury higieniczno – sanitarne udziału w projekcie 

 
1. Beneficjent umożliwia udział w szkoleniu językowym w ramach projektu „Moje kompetencje-moja 

przyszłość nr RPPM.05.05.00-22-0176/19 w formie stacjonarnej, jednakże Uczestnik/Uczestniczka Projektu 



 
 
 

 

 

bierze w nich udział z własnej inicjatywy i z własnej woli, będąc świadomym/-ą sytuacji epidemicznej w kraju 
i zagrożenia, jakim jest koronawirus SARS-CoV-2 oraz choroba COVID-19.  

2. Kandydat/-ka do udziału w Projekcie, a także Uczestnik/-czka Projektu zobowiązują się przestrzegać 
„Procedur higieniczno-sanitarnych udziału w projekcie”. 

3. Beneficjent Perfect English Małgorzata Stone udostępnia wdrożone „Procedury higieniczno-sanitarnymi 
udziału w projekcie” na stronie www Projektu, tj. https://www.perfectenglish.pl/projekty-unijne/moje-
kompetencje-moja-przyszlosc/ i jednocześnie informuje, iż mogą one ulegać aktualizacji w zależności 
od sytuacji epidemicznej w kraju i zagrożenia, jakim jest koronawirus SARS-CoV-2 oraz choroba COVID-19. 

4. W celu minimalizacji ryzyka związanego z koronawirusem SARS-CoV-2 oraz chorobą COVID-19, Beneficjent 
informuje, iż każda osoba wyrażająca z własnej inicjatywy wolę uczestnictwa w Projekcie 
(m.in. Uczestnik/Uczestniczka Projektu, lektor prowadzący zajęcia, egzaminator, i inni) zobowiązana jest do 
złożenia stosownego oświadczenia w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w Projekcie. 

5. Beneficjent informuje, iż dopuszcza możliwość szkoleń on-line w Projekcie ze względu na powyższe punkty, 
z zastrzeżeniem dopuszczenia takiej możliwości przez Instytucję Zarządzającą oraz możliwości 
zabezpieczenia przez Beneficjenta zaplecza logistycznego zgodnego z wymaganiami Instytucji Zarządzającej. 
 

§ 12 
Postanowienia końcowe 

 
1. Regulamin obowiązuje od 01.09.2020 r. 
2. Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w trakcie trwania Projektu. 
3. Informacja o każdorazowej zmianie Regulaminu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Projektu. 
4. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Projektu i w Biurze Projektu. 
5. Wszystkie informacje dotyczące realizacji Projektu uzupełnione będą na bieżąco na stronie internetowej 

oraz w Biurze projektu. 
6. Rozstrzyganie spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem pozostaje w gestii Koordynatora Projektu. 
7. W Przypadku ewentualnych sporów, będą one rozwiązywane polubownie, a w przypadku braku takiego 

rozwiązania, będą one poddawane rozstrzygnięciu przez sąd właściwy do siedziby Beneficjenta. 


