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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„Postaw na rozwój-szkolenia zawodowe” 

WND-RPSL.11.03.00-24-035A/16 

 

§1 

Postanowienia ogólne  

1.Projekt „Postaw na rozwój-szkolenia zawodowe” WND-RPSL.11.03.00-24-035A/16 zwanym dalej 

„Projektem” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI 

Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 

2014-2020, Działanie 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy –

kształcenie zawodowe osób dorosłych.  

2. Projekt realizowany  jest  w partnerstwie Niepublicznego Centrum Kształcenia Ustawicznego Sp. z o.o. z 

siedzibą w Mysłowicach, ul. Bernarda Świerczyny 72(Lider projektu) z Z.U.W.H. „ELPAX” Sp. z o.o. z 

siedzibą w Bytomiu, ul. Łużycka 11 (Partner projektu).  

3. Projekt trwa w okresie od dnia 01.12.2016r. do dnia 30.11.2018r. i obejmuje obszar woj. śląskiego. 

4. Rekrutację Kandydatów prowadzi Lider projektu wraz z Partnerem projektu.  

5. Rekrutacja będzie prowadzona na terenie woj. śląskiego.  

6.Projekt ma na celu wzrost umiejętności i kwalifikacji zawodowych osób poprzez umożliwienie uzyskania i 

uzupełnienie wiedzy w okresie od dnia 01.12.2016r. do dnia 30.11.2018r.  

7.Przystępując do Projektu w sposób przewidziany w niniejszym REGULAMINIE UCZESTNICTWA W 

PROJEKCIE, Uczestnik wyraża zgodę na jego postanowienia. Udział w Projekcie i udostępnienie danych 

osobowych jest całkowicie dobrowolne. 

8. Udział Uczestników w Projekcie jest bezpłatny. 

§2 

Definicje  

1. Projekt - projekt „Postaw na rozwój-szkolenia zawodowe” WND-RPSL.11.03.00-24-035A/16  

2. Kandydat/Kandydatka - osoba, która złożyła dokumenty rekrutacyjne do udziału w projekcie w okresie 

rekrutacji. 
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3. Uczestnik/Uczestniczka – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat w chwili przystąpienia do Projektu, i która 

podpisała Umowę uczestnictwa, korzystająca z interwencji EFS 

4. 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 2011r. Nr 231, poz. 1375); 

5. Szkolenie zawodowe/kursy zawodowe – szkolenia, będące elementem wsparcia uczestników projektu, 

kończące się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu, potwierdzającego nabyte kwalifikacje w rozumieniu 

wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji 

programów operacyjnych na lata 2014-2020. 

6. EFS – Europejski Fundusz Społeczny; 

7. EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego; 

8. Kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych – kształcenie ustawiczne, o którym mowa w 

rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w 

formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622), prowadzone są w następujących formach: 1. kwalifikacyjny 

kurs zawodowy; 2. kurs umiejętności zawodowych; 3. kurs kompetencji ogólnych; 4. kursy, inne niż 

wymienione wyżej, umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych; 

9. kształcenie zawodowe – odnosi się do osób dorosłych które ukończyły 18 lat, które chcą uzupełnić swoją 

wiedzę ogólną, jak również podnieść swoje kwalifikacje oraz zdobyć nowe umiejętności w kontekście 

zawodowym; 

10. Kurs – cykl zajęć edukacyjnych służących nabyciu nowych umiejętności lub rozwijaniu i ulepszaniu już 

posiadanych. 

§3 

Założenia i warunki uczestnictwa w Projekcie 

1.Projekt skierowany jest do 480 osób dorosłych, w tym min. 120 kobiet zamieszkujących (w rozumieniu K.C.) 

woj. śląskie, które z własnej inicjatywy zgłaszają chęć udziału w szkoleniach i kursach min. kierowca 

ciężarówki, spedycja i transport, przedstawiciel handlowy, księgowość, grafika komputerowa oraz szkoleniach 

pochodnych.  Uzyskane kwalifikacje przyczynią się do wzrostu zatrudnienia poprzez poprawę efektywności 

realizowanego wsparcia. 

2. Uczestników proj. stanowią osoby dorosłe, które z własnej inicjatywy chcą podnosić swoje kwalifikacje za 

pomocą szkoleń zawodowych, które pracują, uczą lub zamieszkują na obszarze woj. śląskiego (w rozumieniu 
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K.C.) 480 os., w tym min. 120 kobiet (z wyłączeniem os. prowadzących działalność gospodarczą, Właścicieli 

przedsiębiorstw pełniący funkcje kierownicze, wspólników w tym partnerów prowadzących regularną 

działalność w przedsiębiorstwach i czerpiący z niego korzyści finansowe). 

3.Warunkiem uczestnictwa w Projekcie po spełnieniu kryteriów określonych w pkt. 2 niniejszego 

REGULAMINU UCZESTNICTWA W PROJEKCIE, jest wypełnienie i przesłanie pocztą tradycyjną lub 

elektroniczną na adres biuro@ncku.pl , bądź złożenie w Biurze Projektu Formularza Zgłoszeniowego, 

kompletnie wypełnionego, opatrzonego datą i własnoręcznym podpisem Kandydata.  

Formularz Zgłoszeniowy dostępny jest: 

a) na stronie Internetowej Beneficjenta: www.ncku.pl  

b) w Biurze Projektu  – 41-400 Mysłowice, Ul. Świerczyny 72 lub w biurze wspomagającym Bytom, ul. 

Łużycka 11. 

4. Przyjmowane będą jedynie kompletne, poprawnie wypełnione zgłoszenia na właściwym Formularzu 

Zgłoszeniowym, opatrzone datą i własnoręcznym podpisem Kandydata. 

5. Za moment zgłoszenia przyjmuje się datę złożenia wymaganych dokumentów; w przypadku poczty 

elektronicznej oraz poczty tradycyjnej decydująca jest data wpłynięcia wymaganych dokumentów, tj. data 

otrzymania przez Beneficjenta. 

6. W ramach projektu prowadzony będzie bezpłatny cykl szkoleniowy obejmujący następujące formy wsparcia: 

- prawo jazdy kat. C  

- prawo jazdy kat. C+E 

- kwalifikacja wstępna  przyspieszona (dla osób powyżej 21 roku życia) 

- Kurs europejskich przepisów prawa jazdy w transporcie kołowym  

- Język angielski zawodowy dla kierowców  

- Grafika komputerowa 

- Księgowość wspomagana komputerem z wykorzystaniem oprogramowania Comarch ERP Optima  

- Spedycja i transport 

- Monter instalacji elektrycznych 

- Prawo jazdy kat. B 
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§4 

REKRUTACJA I WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

1. Rekrutacja potencjalnych Uczestników Projektu odbywać się będzie zgodnie z polityką równości szans kobiet 

i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 oraz z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w 

tym dostępności dla osób niepełnosprawnych. Rekrutacja zakłada równy dostęp  do Projektu zarówno dla kobiet, 

jak i mężczyzn znajdujących się w grupie potencjalnych Uczestników Projektu. 

Sposoby rekrutowania Uczestników Projektu: 

a) ogłoszenia w prasie lokalnej  

b) ogłoszenia na portalach społecznościowych, forach internetowych, stronach zawierających 

oferty pracy 

c) plakaty, ulotki 

d) bezpośredni kontakt z grupą docelową 

2.Procedura rekrutacyjna prowadzona będzie zgodnie z zasadą równości szans oraz płci, a także a także 

 z poszanowaniem praw i godności Uczestników Projektu. 

3. Z udziału w projekcie wyłączone są  osoby prowadzące działalność gospodarczą, właściciele przedsiębiorstw 

pełniący funkcje kierownicze, jak również wspólnicy (w tym partnerzy prowadzący regularną działalność w 

przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści finansowe) oraz osoby prowadzące jednoosobową działalność 

gospodarczą będą mogły ubiegać się o wsparcie w ramach projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 

poprzez oferowane usługi w RUR. 

2. Proces rekrutacji do udziału w projekcie rozpocznie się w listopadzie 2016r. i będzie odbywał się w sposób 

ciągły przez (okres od 1 do 18 miesiąca projektu) i do uzyskania zakładanej liczby uczestników/czek. 

3. Dokumenty rekrutacyjne wymagane na etapie rekrutacji do projektu (zgodnie z wzorami stanowiącymi 

załączniki do niniejszego Regulaminu): 

a) Formularz rekrutacyjny wraz z oświadczeniami  

c) orzeczenie o niepełnosprawności - w przypadku osób z niepełnosprawnościami, 

d) zaświadczenie z PUP – w przypadku osób zarejestrowanych jako bezrobotne, 
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4. Podczas składania dokumentów rekrutacyjnych Kandydaci winni mieć ze sobą dowód osobisty w celu 

weryfikacji danych. W przypadku jego nieokazania bądź dostarczenia dokumentów drogą pocztową, e-mailem 

obligatoryjna weryfikacja zgodności danych nastąpi podczas podpisywania umowy uczestnictwa w projekcie. 

5. Dokumenty zgłoszeniowe należy kompletnie wypełnić w języku polskim, opatrzyć datą i czytelnie podpisać. 

W przypadku konieczności skreślenia, obok skreślenia należy postawić parafkę. 

Kopie załączonych dokumentów winny być potwierdzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”, opatrzone datą i 

podpisem. 

6. Organizator zastrzega, iż wypełnienie i złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest jednoznaczne z 

przyjęciem do uczestnictwa w projekcie. 

7. Dokumenty rekrutacyjne złożone po terminie okresu rekrutacji nie będą podlegać rozpatrzeniu. 

8. Złożone przez Kandydatów zgłoszenia nie podlegają zwrotowi. 

9. Kwalifikacji Uczestników dokona Specjalista ds. rozliczeń pod nadzorem Koordynatorki. 

10. Etapy oceny dokumentów Kandydatów: 

a) Ocena kryteriów formalnych i dostępu do projektu polegająca na sprawdzeniu: 

- poprawności i kompletności złożonych dokumentów, 

- spełniania kryteriów wymienionych w §2 pkt. 1 niniejszego Regulaminu. 

Niespełnienie przez Kandydata kryteriów jest równoznaczne z negatywnym wynikiem oceny formalnej i 

skutkować będzie niezakwalifikowaniem zgłoszenia Kandydata do oceny merytorycznej. 

b) Ocena merytoryczna polegająca na przyznaniu dodatkowych punktów Kandydatom/kom spełniającym 

następujące kryteria: 

- Kobiety +1.  

- Osoba niepełnosprawna+1  

- Osoba z terenów wiejskich +1  

- Osoba w wieku powyżej  45 +1,  

- Wykształcenie max. ponadgimnazjalne +1.  

W trakcie rekrutacji prowadzone będą rozmowy kwalifikacyjne przez powołany zespół w skład którego 

wchodzi: spec. ds. rekrutacji, koordynator i/lub asystent koordynatora.  

Przyznawać oni będą pkt od 1-3, gdzie 3 oznaczać będzie dużą potrzebę przeszkolenia ze względu na brak 

pełnych kwalifikacji pozwalających na zatrudnienie w tematyce zgodnej z projektem a 1 pkt, że potrzeba 

szkoleń jest mniejsza ze względu na już posiadane kwalifikacje.  

Potrzeba szkoleniowa badana będzie również pod kątem przygotowanej oferty wsparcia, która będzie 

dostosowana do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczestników wiedzy, doświadczenia, 
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zdolności i możliwości psychofizycznych. W związku z tym zespół na etapie rekrutacji weryfikować będzie 

wybrane z własnej inicjatywy szkolenia przez danego uczestnika.  

W sytuacji, gdy okaże się, że uczestnik posiadać będzie cześć kwalifikacji zostanie on tylko skierowany na część 

szkolenia - konkretny moduł uzupełniający. 

11. W przypadku, gdy więcej uprawnionych do wsparcia Kandydatów uzyska jednakową liczbę punktów, 

decydować będzie termin wpływu dokumentów rekrutacyjnych do biura projektu. W przypadku złożenia 

dokumentów rekrutacyjnych drogą elektroniczną i późniejszym dostarczeniu ich oryginałów pod uwagę brana 

będzie data wpływu na pocztę mailową. 

16. O wynikach rekrutacji Kandydaci zakwalifikowani do projektu zostaną poinformowani drogą telefoniczną, 

pocztą tradycyjną lub elektroniczną. 

/uczestniczek, wynikających z ich aktualnego stanu  

17. Spośród osób, które spełniają kryteria formalne, ale nie zostały zakwalifikowane do uczestnictwa w 

projekcie z powodu uzyskania zbyt małej liczby punktów na etapie oceny, zostanie utworzona lista rezerwowa. 

Osoby z największą liczbą punktów z listy rezerwowej będą kwalifikowane kolejno do udziału w Projekcie w 

przypadku rezygnacji z udziału w nim osób z listy podstawowej. 

18. Do skreślenia Kandydata z listy rankingowej może dojść w przypadku podania przez niego nieprawdziwych 

danych, złożenie fałszywych oświadczeń, rezygnacji uczestnika, odmowy podpisania umowy uczestnictwa itp. 

19. Po zakwalifikowaniu do udziału w projekcie, Uczestnicy podpisują umowę uczestnictwa w projekcie, 

zobowiązującą do uczestnictwa z minimum 80% frekwencją w zajęciach szkoleniowych, w przypadku szkoleń 

na prawo jazdy 100% frekwencją oraz regulującą inne prawa i obowiązki Uczestnika projektu.  

§5 

Organizacja wsparcia  

W ramach projektu przewidziano następujące formy: 

1. Prawo jazdy: 

-prawo jazdy kat. C - tematyka szkol: 20 godz. zajęcia teoretycznych, 30h indywidualnych zajęć praktycznych, 

-prawo jazdy kat. C+E tematyka szkol: 25 godz. indywidualnych zajęć praktycznych (zgodnie ze zmianą 

przepisów w ramach szkol. zlikwidowano zajęcia teoretyczne)  

-kwalifikacja wstępna przyśpieszona- 130 godz. zajęć teoretycznych, 8 godz. praktyk jazdy indywidualnej i 2 

godz. jazdy w warunkach specjalnych na płycie lub równoznaczna 1 godz. w symulatorze.  

Powyższe szkol. skończą się egzaminem WORD 
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2. Moduły uzupełniające szkol. zawodowe dzięki którym uczestnicy/czki będą mogli znaleźć zatrudnienie 

również firmach międzynarodowych. 

-Kurs Europejskich przepisów prawa jazdy w transporcie kołowym (24 h szkol.) - tematyka szkol: różnice 

kulturowe, oznaczenia znaków drogowych i przepisy drogowe w krajach europejskich.  

Kurs kończy się egzaminem zewnętrznym oraz wydaniem certyfikatu IEES. 

-Język angielski zawodowy dla kierowców (180 h szkolenia) - szkol. uwzględniać będzie głównie słownictwo 

związane z transportem międzynarodowym, aby umożliwić kierowcom swobodne porozumiewanie się. Szkol. 

kończyć się będzie certyfikacją Toeic/Trefl. Szkolenie jest obligatoryjne. 

3. Szkolenia zawodowe mieszane. 

- Grafik komputerowy PHOTOSHOP- (25h szkolenia)- tematyka: praca z obrazem, usuwanie zbędnych 

elementów ze zdjęć, Korygowanie obrazu i poprawa jakości zdjęć cyfr., fotomodyfikacje, renowacja starych 

fotografii, poprawianie wyglądu postaci, podstawy pracy z pędzlem, definiowanie i praca z kolorem, tekstu i 

prostych kształtów, podstawy pracy na warstwach, wycinanie obiektów z tła, podstawy tworzenia fotomontaży 

- Grafik komputerowy COREL (I stopień)- (30h szkolenia) tematyka: rysowanie prostych kształtów, rysowanie 

odręczne, pędzle i pisaki, transformacja i modyfikacja obiektów, wypełnienia i kontury, praca z tekstem: rodzaje 

i sposoby wprowadzania, wykorzystanie efektów specjalnych. 

- Księgowość wspomagana komputerem w wyk. oprogramowania Comarch ERP OPTIMA- (150h szkolenia) 

tematyka: rozrachunki publiczno-prawne, rozrachunki z pracownikami, amortyzacja, zakup, sprzedaż, 

darowizna, środek trwały, dokumenty księgowe, podatki, bilans, RZiS, księgi rachunkowe. 

- Monter instalacji elektrycznych- (40h szkolenia) tematyka: zarys wiadomości z podstaw elektrotechniki , 

obowiązujące przepisy z zakresu gospodarki energetycznej, zasady eksploatacji urządzeń elektrycznych, budowa 

i warunki techniczne sieci, urządzeń i instalacji elektrycznych, środki ochrony przeciwporażeniowej, organizacja 

wykonywanych prac, rodzaje sprzętu ochronnego, ochrona ppoż, pomiary wartości elektrycznych. 

- Przedstawiciel handlowy-(30h szkolenia) tematyka: kształtowanie wizerunku akwizytora, prowadzenie analizy 

rynku, wybór docelowych segmentów rynku, tworzenie relacji z klientem, trudny klient, konkurencja, pierwsze 

wrażanie, cele obsługi klienta, techniki prowadzenia rozmów, techniki manipulacyjne i radzenie sobie z krytyką, 

negocjacje i siła perswazji. 

- Spedycja i transport- (80h szkolenia) tematyka: podstawowe pojęcia i terminy w transporcie i spedycji, cele i 

znaczenie transportu i spedycji we współczesnym rynku, uwarunkowania i podstawy prawne funkcjonowania 

firm przewozowych i spedycyjnych na rynku krajowym i międzynarodowym, planowanie sprzedaży i operacji, 

regulacje prawne w transporcie, reklamacje, czas pracy kierowców.  

Kursy kończy się egzaminem oraz wydaniem certyfikatu. 
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4. Język angielski zawodowy (180 h szkol) - uwzględniać będzie głównie słownictwo związane ze szkoleniami , 

aby umożliwić swobodne porozumiewanie się z klientami. Szkolenie jest obligatoryjne. 

Szkol. kończyć się będzie certyfikacją Toeic/Toefl. 

5. Prawo jazdy kat. B; tematyka szkol: 30 godz. zajęcia teoretycznych, 30h indywidualnych zajęć praktycznych - 

egzamin WORD 

6. Szkolenie z języka angielskiego, zawodowe, bądź dla kierowców jest obligatoryjne w projekcie. Uczestnik 

musi je wybrać i dobrać do niego inne szkolenia fakultatywne. 

7. Uczestnik winien być dyspozycyjny na okres trwania projektu ze względu na organizację terminów form 

wsparcia, które mogą ulegać zmianie do czego Organizator zastrzega sobie prawo. 

8. Poszczególne formy wsparcia odbędą się w terminach wyznaczonych przez Organizatora. 

9. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu poszczególnych zajęć planowanych w Projekcie z 

przyczyn niezależnych od niego. 

10. Uczestnicy projektu zobowiązani są do: 

a) uczestnictwa w minimum 80% w każdej z form wsparcia, 100% uczestnictwa w kursach prawa jazdy  

b) przestrzegania niniejszego Regulaminu, 

c) regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach w terminach i miejscach wyznaczonych 

przez Organizatora projektu, 

d) każdorazowego potwierdzenia swojej obecności na zajęciach poprzez złożenie podpisu na przedkładanej 

liście obecności oraz liście potwierdzającej skorzystanie z poczęstunku (jeśli dotyczy), 

e) rzetelnego przygotowywania się do zajęć, 

f) wypełniania ankiet związanych z realizacją Projektu i monitoringiem jego późniejszych rezultatów w czasie 

trwania projektu i po jego zakończeniu, 

g) przystąpienia po zakończeniu szkolenia/kursu zawodowego do egzaminu sprawdzającego nabyte kwalifikacje 

zawodowe, 

h) informowania o ewentualnych zmianach danych w dokumentacji rekrutacyjnej i umowie uczestnictwa w 

Projekcie, 

i) udzielania wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w projekcie instytucjom zaangażowanym we 

wdrażanie Działania 11.3 w tym Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Katowicach, 

11. W trakcie uczestnictwa w projekcie Uczestnik jest uprawniony do otrzymania: 

- certyfikatu potwierdzającego nabyte kwalifikacje po pozytywnym wyniku egzaminu (jeżeli dotyczy), 

- jednorazowego przystąpienia do egzaminu w WORD (jeśli dotyczy) 
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12. Uczestnik projektu może maksymalnie opuścić bez usprawiedliwienia 20% zajęć szkoleniowych (oprócz 

kursów na prawo jazdy gdzie frekwencja wynosi 100%). W przypadku przekroczenia dopuszczalnego limitu 

nieobecności z nieuzasadnionych przyczyn, Uczestnik zostanie uznany za osobę rezygnującą z udziału w 

projekcie i zostanie obciążony przez Organizatora kosztami uczestnictwa we wszystkich formach wsparcia w 

ramach projektu. 

W trakcie uczestnictwa w przewidzianych projektem formach wsparcia obowiązuje zakaz spożywania alkoholu 

oraz innych substancji odurzających. Palenie tytoniu jest możliwe tylko w czasie przerwy w miejscach do tego 

wyznaczonych. 

Uczestnik projektu pokrywa wszelkie koszty związane z usunięciem wyrządzonych przez siebie szkód i 

zniszczeń powstałych podczas uczestnictwa w przewidzianych formach wsparcia  

 

§ 6 

Rezygnacja z projektu lub wykluczenie  

1. Zasady rezygnacji i wykluczenia z Projektu. Organizator zastrzega sobie prawo skreślenia Uczestnika z listy 

Uczestników Projektu w następujących przypadkach: 

- naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu, 

- rażącego naruszenia porządku organizacyjnego podczas szkoleń oraz zasad dobrego wychowania, 

- opuszczenia przez Uczestnika bez usprawiedliwienia ponad 20% czasu (godzin) zajęć szkoleniowych.  

2. Uczestnik, który został zakwalifikowany do udziału w Projekcie i rozpoczął w nim udział, może zrezygnować 

z uczestnictwa tylko w wyniku ważnych zdarzeń losowych dotyczących jego osoby lub członka jego rodziny 

(np. choroba Uczestnika, choroba dziecka; za członka rodziny Uczestnika Projektu uznaje się małżonka 

Uczestnika, dzieci Uczestnika własne lub przysposobione, rodziców i rodzeństwo Uczestnika)  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do oceny istnienia przesłanek, o których mowa wyżej, uzasadniających 

rezygnację Uczestnika Projektu poprzez żądanie od Uczestnika przedstawienia stosownych dokumentów 

potwierdzających te okoliczności w szczególności: zaświadczenia lekarskiego, umowy o pracę, umowy 

cywilnoprawnej itp. 

4. Rezygnacja z udziału w projekcie następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia, które winno być 

złożone bez zbędnej zwłoki. 

5. W przypadku rezygnacji osoby pierwotnie zakwalifikowanej, do projektu zostanie zakwalifikowana kolejna 

osoba z listy rezerwowej. 
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§7 

INNE POSTANOWIENIA 

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia tj. 01 listopada 2016 i obowiązuje przez cały okres 

trwania projektu. 

2. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są w sposób ostateczny przez Koordynatorkę 

Projektu w tym w oparciu o wytyczne dla instytucji biorących udział we wdrażaniu Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny). 

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu lub wprowadzenia dodatkowych 

postanowień w uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w sytuacji: zmiany warunków realizacji projektu, zmiany 

warunków umowy z Instytucją Pośredniczącą – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach, zmiany 

dokumentów programowych lub wytycznych. 

 

…………………………………………… 

Data i podpis 

 


