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REGULAMIN PROWADZENIA SZKOLEŃ 

w projekcie numer RPDS.10.03.00-02-0014/17 

pt. „Znajomość języków i obsługi komputera furtką do większych szans na rynku pracy” 

§ 1 
Przepisy ogólne 

1) Regulamin określa zasady rekrutacji na szkolenia realizowane w ramach projektu  
nr RPDS.10.03.00-02-0014/17 pt. „Znajomość języków i obsługi komputera furtką do większych szans na rynku 
pracy!”, zasady przyjmowania zgłoszeń, procedury kwalifikowania uczestników do udziału w projekcie, warunki 
organizacji szkoleń oraz warunki ukończenia szkolenia i otrzymania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, a także 
procedury w przypadku rezygnacji Uczestników Projektu z udziału w projekcie w trakcie trwania zajęć. 

2) Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i ze 
środków Budżetu Państwa. 

3) Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:  
a) Projekcie - należy przez to rozumieć ww. projekt realizowany w ramach umowy podpisanej pomiędzy Zarządem 

Województwa Dolnośląskiego a SEVERN  Sp. z o.o. o dofinansowanie projektu w ramach Działania 10.3. 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. 

b) Regulaminie - należy przez to rozumieć Regulamin prowadzenia szkoleń w ramach Projektu. 
c) Realizatorze Projektu - należy przez to rozumieć: SEVERN  Sp. z o.o., ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. 
d) Biurze projektu - należy przez to rozumieć komórkę organizacyjną Realizatora Projektu do zarządzania i obsługi 

projektu oraz kontaktu i współpracy z Uczestnikami Projektu mieszczącą się na terenie województwa 
dolnośląskiego. Biuro Projektu zlokalizowane jest: ul. Dworcowa 9, Legnica, email: jezyki.dolnyslask@gmail.com, 
telefon: 575 000 614 strona www: jezykidolnyslask.weebly.com 

e) Uczestnicy Projektu (UP) - należy przez to rozumieć osoby bezpośrednio korzystające  
z udzielanego wsparcia czyli uczestnicy szkoleń. 

§ 2 
Cele projektu i postanowienia programowo – organizacyjne 

1) Celem projektu jest podniesie kompetencji osób dorosłych, w szczególności osób pozostających w niekorzystnej 
sytuacji na rynku pracy w zakresie ICT i języków obcych. W wyniku realizacji projektu zostaną podniesione 
kompetencje  u 2350 osób w wieku 18+ o niskich kwalifikacjach, co zostanie potwierdzone certyfikatem wydanym 
przez certyfikowaną instytucję zewnętrzną 

2) Szczegółowy program procesu szkolenia oraz harmonogram prowadzenia szkoleń dostępny jest  
na stronie internetowej projektu oraz w biurze projektu. 
 

§ 3 
Warunki prowadzenia szkoleń w ramach projektu 

1) Szkolenia będą odbywać się w terminach ustalonych w harmonogramie szkoleń ustalanym oddzielnie dla każdej grupy. 
2) Realizator Projektu zapewnia niezbędne do realizacji projektu zaplecze lokalowe, techniczne i kadrowe. 
3) Do realizacji szkoleń wykorzystana zostanie metodyka: wykładu i ćwiczeń.  
4) Obecność uczestnika na zajęciach potwierdzana jest każdorazowo przez trenera za pomocą sprawdzenia listy 

obecności. 
5) Uczestnik zobowiązany jest do punktualnego stawiania się na zajęcia. 
6) Realizator Projektu wyjątkowo dopuszcza usprawiedliwioną nieobecność spowodowaną chorobą  

lub ważnymi okolicznościami na zasadzie przepisów kodeksu pracy. 
7) Uczestnik kursu komputerowego otrzymuje: 

a) Podręcznik wraz z płytą CD i pendrive  
8) Uczestnik kursu językowego otrzymuje: 
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a) podręcznik wraz z ćwiczeniami do nauki języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego  (w zależności od 
kursu) 

b) zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. 
 

9) Osoba rezygnująca ze szkolenia w czasie trwania zajęć może być obciążona pełnymi kosztami poniesionymi przez 
Realizatora Projektu w przeliczeniu na jednego uczestnika danego szkolenia.  

10) Uczestnik ponosi pełny koszt szkolenia wynoszący 2007,88 (słownie: dwa tysiące siedem złotych  i 88/100) złotych 
jeśli: 
a) wycofa swoje uczestnictwo w szkoleniu później niż na 14 dni przed jego rozpoczęciem, 
b) nie będzie uczestniczył w min. 80% zajęć szkoleniowych, 
c) nie podejdzie do testów okresowych lub nie zaliczy ich ani nie zaliczy testu w drugim terminie, 
d) nie przygotuje pracy zaliczającej szkolenie (jeśli taka jest wymagana przez prowadzącego), 
e) zostanie skreślony z listy uczestników, 
f) nie zda egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym. 

11) Na miejsce osoby rezygnującej ze szkolenia przed rozpoczęciem zajęć zostaje zakwalifikowana osoba z listy 
rezerwowej. 

12) Uczestnik zostanie skreślony z listy obecności w szczególności, jeżeli będzie na szkoleniu pod wpływem alkoholu bądź 
innych środków odurzających, a fakt ten zostanie stwierdzony przez trenera na podstawie jego zachowania lub innych 
symptomów zewnętrznych. Uczestnik zostanie także skreślony z listy obecności, jeżeli swoim zachowaniem będzie 
utrudniał prowadzenie szkolenia i odbiór treści szkolenia innym uczestnikom projektu lub w inny sposób naruszał 
normy współżycia społecznego. 

13) Warunkiem ukończenia szkolenia i uzyskania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia jest odpowiednia frekwencja 
(uczestnictwo w min. 80% zajęć szkoleniowych) oraz uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu końcowego. 

14) W celu weryfikacji sytuacji UP oraz skuteczności działań projektu po zakończeniu realizacji projektu uczestnicy 
szkoleń przed przystąpieniem do projektu są zobowiązani do: 
a) wypełnienia karty rekrutacyjnej, będącej podstawą do administrowania danymi osobowymi UP za pomocą SL2014 

stanowiącego wymóg realizacji szkolenia finansowanego z EFS, 
b) złożenia oświadczenia o prawdziwości podawanych informacji, 
c) złożenia oświadczenia o uczestnictwie w badaniach przeprowadzanych przez Instytucję Pośredniczącą lub 

Instytucje Pośredniczącą II-go stopnia, 
d) udziału w systemie monitoringu obowiązującego w Projekcie, a w szczególności oceny uczestnictwa w projekcie 

na koniec szkolenia w imiennej ankiecie oraz wypełniania otrzymanych ankiet i udzielania informacji podczas 
indywidualnych rozmów, w trakcie i po zakończeniu szkolenia. 
 

§ 4 
Postanowienia końcowe 

1) Niniejszy Regulamin Szkoleń stanowi integralną część deklaracji podpisywanej przez uczestników szkoleń. 
2) W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Realizator Projektu. 
3) Regulamin może być zmieniony w każdym czasie przez Realizatora Projektu. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu 

wymagają formy pisemnej. 

Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji projektu nr RPDS.10.03.00-02-0014/17 
„Znajomość języków i obsługi komputera furtką do większych szans  rynku pracy. 


