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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„Nowe umiejętności i kompetencje – dobre perspektywy na przyszłośd” 

Numer projektu RPLU.12.03.00-06-0261/15 

I) INFORMACJE OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Nowe umiejętności 

i kompetencje – dobre perspektywy na przyszłośd” (dalej Projekt) realizowanego na terenie 

województwa lubelskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 

na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działania 12.3: 

Kształcenie ustawiczne w zakresie ICT i języków obcych.  

2. Regulamin określa: 

a) cel Projektu, 

b) procedurę rekrutacji i selekcji Uczestników do udziału w Projekcie, 

c) zakres wsparcia, 

d) zasady organizacji wsparcia, 

e) uprawnienia i obowiązki Uczestnika Projektu, 

f) zasady rezygnacji z udziału w Projekcie, 

g) monitoring Uczestników Projektu, 

h) postanowienia koocowe. 

3. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego.  

4. Organizatorem Projektu jest Szkolenia i Edukacja Sp. z o. o. sp. k., z siedzibą przy ul. Henryka 

Pobożnego 14, 35-617 Rzeszów. 

5. Projekt realizowany jest w okresie od 01.07.2016 r. do 31.08.2018 r. 

6. Biuro Projektu ,,Nowe umiejętności i kompetencje – dobre perspektywy na przyszłośd” mieści się pod 

adresem: Plac Niepodległości 1 pokój 314, 22-100 Chełm.  

7. Biuro Projektu jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.  

8. Każdy z Kandydatów na Uczestnika Projektu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem 

Projektu. 

9. W ramach Projektu zakłada się realizację obowiązkowego cyklu szkoleniowego składającego się 

z zajęd: 

a) Szkolenie z zakresu języka angielskiego na poziomie A1 lub B1 lub C1 dla 240 Uczestników 

Projektu zakooczone zewnętrznym egzaminem certyfikującym, 

b) Szkolenie z zakresu języka angielskiego na poziomie A2 lub B2 lub C2 dla 240 Uczestników 

Projektu zakooczone zewnętrznym egzaminem certyfikującym. 

10. Udział w Projekcie jest bezpłatny.  

11. W ramach Projektu wsparciem zostanie objętych 240 osób ( 144 Kobiety i 96 Mężczyzn) spełniających 

kryteria grupy docelowej, w wieku 25 lat i więcej
1
 o niskich kwalifikacjach)

2
 (osoby posiadające 

                                                           
1 Wiek określany jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia w projekcie. 
2 Zgodnie ze Wspólną Listą Wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFS, stanowiącą Załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie monitorowania 
postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020: osoby o niskich kwalifikacjach to osoby posiadające 
wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie.  
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wykształcenie na poziomie do ICSED 3 włącznie)
3
, aktywne zawodowo, w tym 20% osób 

z niepełnosprawnościami (48 osób) i  30% osób w wieku 50 lat i więcej (72 osoby) zamieszkujących 

na terenie województwa lubelskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego
4
, które z własnej inicjatywy 

zainteresowane są zdobyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem wykształcenia ogólnego lub 

kompetencji i kwalifikacji zawodowych. 

II) CEL PROJEKTU 

1. Celem głównym Projektu jest wzrost liczby osób dorosłych w wieku 25 lat i więcej o niskich 

kwalifikacjach, w tym osób z niepełnosprawnościami i osób w wieku 50 lat i więcej, zamieszkujących 

na terenie województwa lubelskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, które uzyskały 

formalnie potwierdzone kwalifikacje i nabyły formalnie potwierdzone kompetencje w zakresie języków 

obcych poprzez udział w wysokiej jakości szkoleniach językowych w okresie 01.07.2016 – 31.08.2018 

roku.  

2. W wyniku realizacji Projektu co najmniej 70% osób objętych wsparciem osiągnie pełen poziom 

kompetencji językowych zgodny z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (tj. A, B, C).  

III) PROCEDURA REKRUTACJI I SELEKCJI UCZESTNIKÓW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE 

1. Informacje ogólne: 

a) Rekrutacja kandydatów na Uczestników Projektu koordynowana będzie przez Kierownika 

Projektu.  

b) Rekrutacja prowadzona będzie w oparciu o zasadę niedyskryminacji, w sposób bezstronny, 

zgodnie z warunkami jawnymi i jednakowymi dla wszystkich Kandydatów, uwzględniając kryteria 

projektu, w oparciu o dokumenty aplikacyjne, zgodnie z zasadą równości szans, równym 

dostępem do wsparcia bez względu na płed, niepełnosprawnośd itp. W trakcie rekrutacji 

prowadzony będzie monitoring w celu przestrzegania zasady równości w projekcie.  

c) Rekrutacja będzie miała charakter ciągły i prowadzona będzie na terenie województwa 

lubelskiego w okresie od 01.07.2016 r. do 28.02.2018 r.; potrwa do momentu zrekrutowania 240  

osób (144 Kobiety i 96 Mężczyzn) podzielonych na 30 grup szkoleniowych średnio po 8 osób.  

d) Rekrutacja zostanie zawieszona, gdy zbierze się 110% osób. 

e) Organizator Projektu zastrzega sobie brak konieczności tworzenia listy rezerwowej w przypadku, 

gdy nie zostanie zebrana wystarczająca liczba osób do jej utworzenia. 

f) Aplikowad do udziału w Projekcie mogą wszystkie osoby spełniające kryteria uczestnictwa 

w Projekcie. 

g) Złożenie dokumentów nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do projektu. O zakwalifikowaniu 

Kandydata decyduje Komisja Rekrutacyjna. 

2. Kryteria uczestnictwa w projekcie 

a) Projekt skierowany jest do 240 osób, z czego: 

 144 osoby będą stanowiły kobiety, 

 96 osób będą stanowili mężczyźni,  

 72 osoby będą stanowiły osoby w wieku 50 lat i więcej, 

                                                           
3 ISCED 3: wykształcenie ponadgimnazjalne: ma na celu uzupełnienie wykształcenia średniego i przygotowanie do podjęcia studiów 
wyższych lub umożliwienie osobom uczącym się nabycia umiejętności istotnych dla podjęcia zatrudnienia. Uczniowie przystępują do nauki 
na tym poziomie zwykle pomiędzy 15 a 16 rokiem życia. Programy na poziomie ISCED 3 z reguły kooczą się 12 lub 13 lat po rozpoczęciu 
nauki na poziomie ISCED 1 (lub mniej więcej w wieku 18 lat), przy czym najczęściej jest to okres 12 lat.   
4 Osoba zamieszkała w rozumieniu Kodeksu Cywilnego: Rozdział II art. 25. Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowośd, 
w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. 
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 48 osób będą stanowiły osoby niepełnosprawne
5
, 

które spełniad będą następujące warunki: 

 są w wieku 25 lat i więcej
6
, 

 posiadają niskie kwalifikacje: wykształcenie na poziomie ISCED 3 włącznie
7
, 

 zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze województwa lubelskiego,  

 zgłaszają z własnej inicjatywy chęd podnoszenia, uzupełniania i potwierdzenia umiejętności 

z zakresu języków obcych 

 są osobami aktywnymi zawodowo: osobami pracującymi
8
 lub osobami bezrobotnymi

9
. 

b) Warunkiem zakwalifikowania do udziału w Projekcie jest: 

 spełnienie wymogów formalnych, 

 zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz złożenie kompletu dokumentów 

rekrutacyjnych,  

 pozytywne przejście przez poszczególne etapy rekrutacji i zakwalifikowanie przez Komisję 

Rekrutacyjną.  

3. Rekrutacja składa się z następujących etapów:  

a) Zapoznanie się z Regulaminem Projektu dostępnym na stronie internetowej i w Biurze Projektu. 

b) Prawidłowe zgłoszenie, które następuje poprzez dostarczenie (pocztą lub osobiście do Biura 

Projektu) poprawnie wypełnionych dokumentów: 

 Formularza zgłoszeniowego,  

 Oświadczenia potwierdzającego spełnianie kryteriów grupy docelowej, 

 Orzeczenia o niepełnosprawności – w przypadku osób niepełnosprawnych, 

c) Formularz oraz Oświadczenie muszą byd opatrzone czytelnym podpisem Kandydata na Uczestnika 

Projektu, 

                                                           
5
 Osoby z niepełnosprawnościami – osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami 
psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 z późn. 
zm.) tj. osoby z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia. 
6 Wiek określany jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie.  
7 Poziom wykształcenia potwierdzany jest na podstawie oświadczenia Uczestnika Projektu w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie. 
8 Pracujący to osoby w wieku 15 lat i więcej, które wykonują pracę, za którą otrzymują wynagrodzenie, z której czerpią zyski lub korzyści 
rodzinne lub osoby posiadające zatrudnienie lub własną działalnośd, które jednak chwilowo nie pracowały ze względu na np. chorobę, urlop, 
spór pracowniczy czy kształcenie się lub szkolenie. Osoby prowadzące działalnośd na własny rachunek – prowadzące działalnośd 
gospodarczą, gospodarstwo rolne lub praktykę zawodową - są również uznawane za pracujących, o ile spełniony jest jeden z poniższych 
warunków: 1) Osoba pracuje w swojej działalności, praktyce zawodowej lub gospodarstwie rolnym w celu uzyskania dochodu, nawet jeżeli 
przedsiębiorstwo nie osiąga zysków. 2) Osoba poświęca czas na prowadzenie działalności gospodarczej, praktyki zawodowej czy 
gospodarstwa rolnego, nawet jeżeli nie zrealizowano żadnej sprzedaży lub usług i nic nie wyprodukowano (na przykład: rolnik wykonujący 
prace w celu utrzymania swojego gospodarstwa; architekt spędzający czas w oczekiwaniu na klientów w swoim biurze; rybak naprawiający 
łódkę czy siatki rybackie, aby móc dalej pracowad; osoby uczestniczące w konwencjach lub seminariach). 3) Osoba jest w trakcie zakładania 
działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego lub praktyki zawodowej; zalicza się do tego zakup lub instalację sprzętu, zamawianie 
towarów w ramach przygotowao do uruchomienia działalności. Bezpłatnie pomagający członek rodziny uznawany jest za osobę pracującą, 
jeżeli wykonywaną przez siebie pracą wnosi bezpośredni wkład w działalnośd gospodarczą, gospodarstwo rolne lub praktykę zawodową 
będącą w posiadaniu lub prowadzoną przez spokrewnionego członka tego samego gospodarstwa domowego. Bezpłatnie pomagający 
osobie prowadzącej działalnośd członek rodziny uznawany jest za „osobę prowadzącą działalnośd na własny rachunek”. Żołnierze poborowi, 
którzy wykonywali określoną pracę, za którą otrzymywali wynagrodzenie lub innego rodzaju zysk w czasie tygodnia odniesienia nie są 
uznawani za "osoby pracujące". Osoby przebywające na urlopie macierzyoskim/ rodzicielskim (rozumianym jako świadczenie pracownicze, 
który zapewnia płatny lub bezpłatny czas wolny od pracy do momentu porodu i obejmuje późniejszą krótkoterminową opiekę nad 
dzieckiem) są uznawane za „osoby pracujące”. Osoby przebywające na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecnośd w pracy, 
spowodowaną opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyoskiego lub rodzicielskiego) są uznawane za 
„osoby bierne zawodowo”, chyba że są zarejestrowane już jako „osoby bezrobotne” (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeostwo).  
9 Osoby bezrobotne to osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia. Definicja ta 
uwzględnia: osoby zarejestrowane jako bezrobotne w urzędzie pracy, osoby bezrobotne niepozostające w rejestrach urzędów pracy. Osoby 
kwalifikujące się do urlopu macierzyoskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają 
świadczeo z tytułu urlopu), należy wykazywad jako osoby bezrobotne. Status na rynku pracy określany jest w dniu rozpoczęcia uczestnictwa 
w projekcie. 



 

 

  

 

St
ro

n
a 

4
 

d) Dokumenty dostępne są na podstronie www, w Biurze Projektu oraz u członków zespołu projektu 

podczas bezpośrednich spotkao. W wypadku osób niepełnosprawnych zespół projektu będzie 

przyjmowad również zgłoszenia telefoniczne, podczas których ustalane będzie miejsce i termin 

wypełnienia dokumentów zgłoszeniowych. 

e) Rekrutacja formalna – ocenie podlegad będzie: kompletnośd dokumentów (z możliwością 

wezwania do uzupełnienia braków) oraz zgodnośd oświadczeo/zaświadczeo z kryteriami grupy 

docelowej (zgłoszenia niespełniające wymogów zostaną odrzucone). Zgłoszenia spełniające 

kryteria formalne skierowane zostaną do kolejnego etapu.  

f) Indywidualne spotkanie z Komisją Rekrutacyjną w składzie: Kierowniczka Projektu i Specjalistka ds. 

rekrutacji i szkoleo, podczas którego przeprowadzona zostanie:  

 diagnoza potrzeb szkoleniowych Uczestników Projektu pod kątem dostosowania 

proponowanego wsparcia do indywidualnych potrzeb szkoleniowych Uczestników – każdy 

Kandydat na Uczestnika Projektu wypełni test sprawdzający poziom biegłości językowej, 

 ocena motywacji do wzięcia udziału w projekcie, 

 ankieta uwzględniająca sytuację osobistą, domową i zawodową Kandydatów na Uczestników 

Projektu. 

g) Podczas rekrutacji Kandydat na Uczestnika Projektu może otrzymad łącznie maksymalnie 12 pkt. 

Punkty będą przyznawane za: 

 spełnienie kryteriów formalnych – 1 pkt., 

 posiadanie statusu osoby niepełnosprawnej (urzędowe zaświadczenie/orzeczenie) – 2 pkt., 

 wiek powyżej 50 lat – 2pkt., 

 płed: kobiety – 2 pkt., 

 motywację do wzięcia udziału w projekcie – 0-5 pkt.  

h) Do projektu zostaną zakwalifikowane osoby z najwyższą ilością punktów, z zastrzeżeniem 

osiągnięcia wskaźników realizacji celu. W pierwszej kolejności do projektu przyjmowane będą 

kobiety, osoby w 50 lat i więcej i osoby niepełnosprawne. 

i) Organizator projektu zadba o udział poszczególnych podgrup Uczestników Projektu podczas 

kwalifikowania Uczestników Projektu w celu zrealizowania wskaźników dotyczących grupy 

docelowej. 

j) Na podstawie testu sprawdzającego poziom biegłości językowej Kandydat zostanie przypisany do 

grupy realizującej odpowiedni poziom nauczania języka angielskiego. Test będzie umożliwiał 

sprawdzenie wiedzy z języka angielskiego od poziomu podstawowego (A1) do poziomu biegłego 

(C2). 

k) Kandydat zostanie poinformowany (drogą pisemną listowną/mailową lub telefonicznie) 

o spełnieniu bądź nie warunków formalnych oraz o ewentualnej możliwości uzupełnienia braków 

w dokumentach podczas 1 etapu. 

l) Osoby niezakwalifikowane do udziału w projekcie z powodu mniejszej liczby punktów zostaną 

wpisane na listę rezerwową, wykorzystaną w przypadku rezygnacji uczestnika z listy rankingowej, 

z zastrzeżeniem, iż osoba rezygnująca z udziału w projekcie nie zrealizowała powyżej 20% 

wsparcia i pod warunkiem uzupełnienia zaległości we własnym zakresie (w przypadku zajęd 

grupowych). 

m) Każdorazowo z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej sporządzony zostanie protokół.  

n) Osoby zakwalifikowane do projektu zobowiązane są potwierdzid spełnianie kryteriów grupy 

docelowej oraz danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym na wzorze dostarczonym przez 
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Organizatora Projektu przed uczestnictwem w pierwszej formie wsparcia, tj. Szkolenia z zakresu 

języka angielskiego na poziomie A1 lub B1 lub C1. 

o) Osoby zakwalifikowane do projektu staną się Uczestnikami Projektu po podpisaniu Deklaracji 

uczestnictwa, oświadczenia Uczestnika o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, 

oświadczenia Uczestnika Projektu o poziomie wykształcenia do ISCED 3 włącznie oraz Umowy 

uczestnictwa w projekcie.  

IV) ZAKRES WSPARCIA 

1. W ramach Projektu zaplanowane jest kompleksowe wsparcie dla każdego Uczestnika Projektu, 

składające się z następujących form: 

a) Szkolenie z zakresu języka angielskiego na poziomie A1 lub B1 lub C1 – 60 godzin lekcyjnych 

na grupę – 30 grup szkoleniowych, 

b) Szkolenie z zakresu języka angielskiego na poziomie A2 lub B2 lub C2 – 60 godzin lekcyjnych 

na grupę – 30 grup szkoleniowych, 

2. Uczestnicy Projektu uczestniczą w całym cyklu szkoleniowym (szkolenie na poziomie A1 i A2 lub B1 i B2 

lub C1 i C2) oraz przystępują do zewnętrznych egzaminów certyfikujących VCC po zakooczeniu 

szkolenia na danym poziomie.  

3. Uczestnicy Projektu w zależności od posiadanych kompetencji językowych muszą obligatoryjnie 

osiągnąd pełen poziom kompetencji językowych zgodny z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia 

Językowego, tj. 

a) Poziom A – 100 Uczestników Projektu, w tym 20 osób niepełnosprawnych 

 A1 – Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie i potrafi stosowad wyuczone, 
potoczne wyrażenia i budowad bardzo proste wypowiedzi służące zaspokajaniu konkretnych 
potrzeb życia codziennego. Potrafi przedstawiad siebie i innych. Potrafi zadawad pytania 
dotyczące życia prywatnego, miejsca zamieszkania, znajomych i posiadanych rzeczy oraz 
odpowiadad na podobne pytania. Potrafi prowadzid prostą rozmowę pod warunkiem, że 
rozmówca mówi wolno i wyraźnie oraz jest gotowy służyd pomocą.  

 A2 – Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie wypowiedzi i często używane 
wyrażenia związane z najistotniejszymi sprawami (np.: podstawowe informacje dotyczące 
rozmówcy, jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy). Potrafi porozumiewad się w typowych, 
prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdao na 
tematy znane i powtarzające się. Potrafi w prosty sposób opisywad środowisko z którego się 
wywodzi i bezpośrednie otoczenie, a także wypowiadad się w sposób bardzo prosty na tematy 
związane z najważniejszymi potrzebami.  

b) Poziom B – 100 Uczestników Projektu, w tym 20 osób niepełnosprawnych. 

 B1 – Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków 
przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej 
spraw i zdarzeo typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego etc. Potrafi radzid sobie 
w typowych sytuacjach związanych z podróżą do kraju, w którym używa się danego języka. 
Potrafi tworzyd proste, spójne wypowiedzi ustne i pisemne na tematy, które są jej znane bądź 
ją interesują. Potrafi opisywad wydarzenia i doświadczenia, osobiste oraz plany, projekty 
i marzenia dotyczące przyszłości.  

 B2 – Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków 
przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, oraz potrafi 
zrozumied dyskusję z użyciem języka specjalistycznego, jeśli dotyczy tematyki zawodowej. 
Potrafi porozumiewad się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzid normalną rozmowę 
z rodzimym użytkownikiem języka, bez szczególnego wysiłku dla którejkolwiek ze stron. 
Potrafi formułowad jasne i szczegółowe wypowiedzi ustne lub pisemne dotyczące wielu 
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tematów oraz wyrazid swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, 
przedstawiając wady i zalety różnych rozwiązao.  

c) Poziom C – 40 Uczestników Projektu, w tym 8 osób niepełnosprawnych.  

 C1 – Osoba posługująca się językiem na tym poziomie potrafi zrozumied wymagające, 
obszerne teksty dotyczące bardzo różnorodnych tematów. Czytając i słuchając potrafi 
zrozumied nie tylko podstawowy komunikat, ale także podteksty, znaczenia ukryte 
i nastawienie autora tekstu. Potrafi wypowiadad się płynnie, szybko i swobodnie dobierając 
właściwe sformułowania. Skutecznie i swobodnie potrafi posługiwad się językiem 
w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych. Potrafi 
formułowad przejrzyste, dobrze skonstruowane, szczegółowe wypowiedzi pisemne dotyczące 
szerokiego zakresu tematów posługując się regułami gramatycznymi oraz narzędziami 
językowymi służącymi organizacji wypowiedzi ustnej oraz pisemnej w sposób wskazujący 
na bardzo dobre opanowanie języka.  

 C2 – Osoba posługująca się językiem na tym poziomie może z łatwością zrozumied praktycznie 
wszystko, co słyszy lub czyta. Potrafi odtwarzad i relacjonowad informacje pochodzące 
z różnych źródeł, pisanych lub mówionych, w spójny i płynny sposób odtwarzając zawarte w 
nich tezy i wyjaśnienia. Potrafi wyrażad swoje myśli płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, 
uwydatniając odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach.  

4. Egzaminy certyfikujące VCC zostaną przeprowadzone przez podmiot zewnętrzny, co zapewni 
bezstronnośd procesu certyfikacji.  

V) ORGANIZACJA WSPARCIA 

1. Wsparcie w ramach projektu ma charakter kompleksowy i będzie rozpoczynało się sukcesywnie 

po zrekrutowaniu grupy szkoleniowej.  

2. Zajęcia prowadzone będą przez wykwalifikowanych wykładowców. 

3. Do udziału w projekcie zrekrutowanych zostanie 30 grup, średnio po 8 osób w grupie, ale nie więcej 

niż 12 osób w grupie. 

4. Zajęcia organizowane będą w grupach średnio 8-osobowych w miejscowościach, w których zbiorą się 

grupy szkoleniowe w oznakowanych i dostosowanych do potrzeb szkolenia salach. W wypadku udziału 

osób niepełnosprawnych sale zostaną dostosowane do ich potrzeb. 

5. Termin realizacji szkoleo: 

a) Poziom A1 lub B1 lub C1 – 08.2016 – 06-2018 r. – przewidywany czas szkolenia dla 1 grupy – około 

8 tygodni. 

b) Poziom A2 lub B2 lub C2 – 10.2016 – 08.2018 r. – przewidywany czas szkolenia dla 1 grupy – około 

8 tygodni. 

6. W zależności od potrzeb Uczestników Projektu zajęcia odbywad się będą w następujących trybach: 

a) dziennym – poziom 1 – 15 spotkao po 4h, średnio 2 razy w tygodniu, poziom 2 – 15 spotkao po 4h, 

średnio 2 razy w tygodniu.  

b) Wieczorowo-weekendowym – poziom 1 – zajęcia po godzinie 17.00 od poniedziałku do piątku, 16 

spotkao po 3h, średnio 2 razy w tygodniu oraz 3 spotkania w soboty lub niedziele po 4 h, poziom 2 

– zajęcia po godzinie 17.00 od poniedziałku do piątku, 16 spotkao po 3h, średnio 2 razy 

w tygodniu oraz 3 spotkania w soboty lub niedziele po 4 h. 

Każdorazowo po 2 godzinach zajęd odbywad się będzie 15 minutowa przerwa. 

7. Przez godzinę zajęd rozumie się 45 minut. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w harmonogramie szkoleo oraz miejsca 

szkolenia. Uczestnicy o zmianach będą informowani na bieżąco. 

9. Uczestnicy Projektu otrzymają podręczniki odpowiednie dla danego poziomu umiejętności: książka, 

zeszyt dwiczeo, płyta CD. 
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10. Własnoręcznym podpisem każdy Uczestnik potwierdza listy obecności, potwierdzenia odbioru 

materiałów dydaktycznych przewidzianych w projekcie oraz zaświadczeo o ukooczeniu poszczególnych 

szkoleo.  

11. Organizator nie zapewnia zwrotu kosztów dojazdu na szkolenia. 

VI) UPRAWIENIA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PROJEKTU 

1. Uczestnicy Projektu zobowiązani są do: 

a) przestrzegania niniejszego Regulaminu, 

b) regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach (min. 80% obecności), 

c) dołożenia należytej staranności w celu ukooczenia udziału w projekcie, 

d) rzetelnego przygotowywania się do zajęd zgodnie z poleceniami wykładowcy, 

e) informowania o planowanych nieobecnościach (telefonicznie lub mailowo), 

f) potwierdzania uczestnictwa każdorazowo na liście obecności, 

g) wypełniania ankiet i testów (weryfikujących postęp w nauce) związanych z realizacją projektu 

i monitoringiem jego późniejszych rezultatów, 

h) przestrzegania zasad współżycia społecznego. 

2. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do bieżącego informowania Organizatora Projektu o wszystkich 

zdarzeniach mogących zakłócid lub uniemożliwid dalszy udział w projekcie. 

3. Uczestnik Projektu obowiązkowo realizuje cały cykl szkoleniowy, tj. realizuje szkolenie na poziomie A1 

lub B1 lub C1 oraz podchodzi do egzaminu certyfikującego na danym poziomie, następnie realizuje 

szkolenie na poziomie A2 lub B2 lub C2 oraz podchodzi do egzaminu certyfikującego na danym 

poziomie. 

4. Warunkiem ukooczenia szkolenia na danym poziomie jest uzyskanie pozytywnego testu 

na zakooczenie 60 godzinnego szkolenia oraz minimum 80% obecności na wszystkich zajęciach.  

5. Uczestnik Projektu zobowiązany jest przystąpid do egzaminu zewnętrznego umożliwiającego zdobycie 

certyfikatu VCC potwierdzającego zdobycie przez Uczestnika Projektu określonego poziomu biegłości 

językowej w zakresie języka angielskiego zgodnego z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia 

Językowego. 

6. Biorąc pod uwagę wymieniony poziom obecności uczestników na szkoleniu (min. 80%) nie przewiduje 

się uwzględniania usprawiedliwieo nieobecności uczestników w szkoleniu. 

7. Uczestnik Projektu zobowiązuje się powiadomid Organizatora o wszelkich zmianach dotyczących 

informacji zawartych w złożonych przez niego dokumentach uprawniających do uczestnictwa 

w Projekcie. 

8. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do przekazania danych po zakooczeniu projektu potrzebnych 

do wyliczenia wskaźników rezultatu, tj. status na rynku pracy, uczestniczenie w kształceniu/szkoleniu 

lub uzyskanie kwalifikacji lub podjęcie pracy (łącznie z pracą na własny rachunek) po opuszczeniu 

programu do 4 tygodni od zakooczenia udziału w projekcie. 

VII) ZASADY REZYGNACJI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE 

1. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie Uczestnika Projektu zobowiązuje się niezwłocznie 

dostarczyd do Organizatora Projektu pisemną informację o tym fakcie wraz z podaniem przyczyn 

rezygnacji (osobiście, faxem, mailem bądź za pośrednictwem poczty). 

2. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu Uczestnik Projektu zobowiązany jest do zwrotu 

otrzymanych materiałów szkoleniowych, najpóźniej w chwili złożenia pisemnego oświadczenia 

o rezygnacji. 
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3. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach i następuje poprzez 

złożenie pisemnego oświadczenia wraz z podaniem przyczyny.  

4. Jeżeli Uczestnik Projektu z własnej winy nie ukooczy udziału w Projekcie Organizator Projektu może 

zobowiązad Uczestnika Projektu do zwrotu kosztów szkolenia proporcjonalnie do odbytego wsparcia.  

5. Organizator Projektu może odstąpid od obciążenia Uczestnika Projektu kosztami wyłącznie 

na podstawie pisemnego wniosku Uczestnika Projektu wraz z odpowiednim umotywowaniem. 

6. Rezygnacja z udziału w Projekcie nie pociąga za sobą restrykcji finansowych, jeżeli: 

a) Uczestnik Projektu rezygnuje z uczestnictwa w Projekcie w terminie do 14 dni przed rozpoczęciem 

wsparcia,  

b) rezygnacja następuje w wyniku zdarzeo losowych z przyczyn niezależnych od Uczestnika Projektu 

takich jak śmierd, przewlekła choroba, długotrwały pobyt w szpitalu – przy czym powyższe 

przypadki będą rozpatrywane indywidualnie. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika Projektu z listy uczestników projektu 

w przypadku naruszenia przez niego postanowieo niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia 

społecznego, w szczególności w przypadku naruszenia nietykalności cielesnej innego słuchacza, 

wykładowcy lub pracownika Organizatora, udowodnionego aktu kradzieży lub szczególnego 

wandalizmu.  

8. W przypadku skreślenia z listy Uczestnika Projektu lub w przypadku rażącego naruszenia niniejszego 

regulaminu może zostad wezwany do wniesienia opłaty stanowiącej 100% wartości wszystkich 

świadczeo otrzymanych przez UP w ramach projektu (w tym w szczególności: usługi szkoleniowej, 

koszt materiałów szkoleniowych) w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o skreśleniu z listy 

Uczestnika Projektu. Wysokośd opłaty zostaje ustalona indywidualnie w odniesieniu do każdego 

Uczestnika Projektu przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności dotyczących udziału Uczestnika 

w projekcie.  

9. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika Projektu z listy uczestników projektu jego miejsce 

zajmuje pierwsza osoba z listy rezerwowej. 

10. Osoby z listy rezerwowej będą przyjmowane do momentu udzielenia maksymalnie 20% wsparcia, pod 

warunkiem nadrobienia zaległości w przypadku zajęd grupowych.  

VIII) ZASADY MONITORINGU 

1. Wszyscy Uczestnicy mają obowiązek rzetelnego wypełniania wszelkich dokumentów monitoringowych 

i ewaluacyjnych dostarczonych przez Organizatora, w tym ankiet dotyczących oceny Projektu i jego 

rezultatów. 

2. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do udziału w badaniach ewaluacyjnych prowadzonych przez 

Organizatora Projektu oraz podmioty zewnętrzne na zlecenie Instytucji Zarządzającej. 

3. Uczestnik Projektu zobowiązuje się w ciągu 4 tygodni po zakooczeniu udziału w projekcie udostępnid 

dane dot. jego statusu na rynku pracy oraz informacje nt. udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz 

uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji. 

4. Uczestnik Projektu zobowiązuje się w ciągu trzech miesięcy po zakooczeniu udziału w projekcie 

udostępnid dane dot. jego statusu na rynku pracy. 

IX) POSTANOWIENIA KOOCOWE 

1. Uczestnik Projektu jest zobowiązany do respektowania zasad niniejszego regulaminu. 

2. Regulamin dostępny jest w Biurze Projektu i na podstronie internetowej projektu. 
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3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2016 r. Projektodawca zastrzega sobie możliwośd 

wniesienia zmian do Regulaminu. Aktualny regulamin organizator umieszczad będzie na podstronie 

internetowej projektu. 

4. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga kierownictwo Szkolenia i Edukacja Sp. 

z o.o. Sp. k. 

 

 

Załączniki: 

1. Formularz zgłoszeniowy 

2. Oświadczenie potwierdzające spełnienie kryteriów grupy docelowej 

3. Deklaracja uczestnictwa w Projekcie 

4. Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zbiorach: 

Zbiór nr 1: uczestnicy projektów dofinansowanych z europejskiego funduszu społecznego w ramach 

regionalnego programu operacyjnego województwa lubelskiego 2014-2020, Zbiór nr 2: centralny 

system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych. 

5. Oświadczenie Uczestnika Projektu o poziomie wykształcenia do ISCED 3 włącznie.  

6. Umowa uczestnictwa w projekcie. 

 


