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REGULAMIN PROJEKTU 

 

 

pn. „KLUCZ DO ZAWODU” nr RPO.03.03.01-20-0142/17 realizowanego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-20120, oś 

priorytetowa III. Kompetencje i kwalifikacje, działanie: 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży 

na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie: 3.3.1 Kształcenie zawodowe 

młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki 

 

 

Ignatki – Osiedle dn., 1 wrzesień 2018 r. 
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Informacje ogólne 

 

§ 1 

 

1. Projekt pn. „KLUCZ DO ZAWODU” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Kompetencje  

i kwalifikacje, działanie: 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności 

podlaskiej gospodarki, Poddziałanie: 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz 

konkurencyjności podlaskiej gospodarki.  

2. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego, budżetu państwa oraz wkładu własnego beneficjenta.  

3. Projekt realizowany jest przez INSTYTUT ROZWOJU GOSPODARCZEGO w partnerstwie z Polskim 

Centrum Edukacji i Analiz ORDO.  

4. Celem projektu jest podniesienie wiedzy i kompetencji zawodowych słuchaczy i nauczycieli 

EDUCENTRUM Policealnej Szkoły Medycznej w Białymstoku oraz doposażenie pracowni zawodów 

technik masażysta, opiekun medyczny, asystentka /higienistka stomatologiczna. 

5. Projekt realizowany jest na obszarze Województwa Podlaskiego.  

6. Projekt realizowany jest w okresie od 1 czerwca 2018 roku do 31 sierpnia 2020 roku.  

7. Udział w projekcie jest bezpłatny i dobrowolny dla słuchaczy/-czek, nauczycieli/ek Policealnej 

Szkoły Medycznej EDUCENTUM w Białymstoku.  

8. Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie, zasady rekrutacji, zasady organizacji 

przewidzianych form wsparcia, prawa i obowiązki uczestników/-czek.  

 

Określenia i skróty użyte w niniejszym Regulaminie 

 

§ 2 

 

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia i skróty oznaczają: 

1. Beneficjent: Instytut Rozwoju Gospodarczego, ul. Jodłowa 3, 16-001 Ignatki-Osiedle; 

2. RPO WP: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020  

3. Projekt: projekt pn. „KLUCZ DO ZAWODU” realizowany jest  w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Kompetencje i 

kwalifikacje, działanie: 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej 

gospodarki, Poddziałanie: 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności 

podlaskiej gospodarki.,  

4. Regulamin: Regulamin rekrutacji i uczestnictwa słuchaczy/-czek oraz nauczycieli/ek Policealnej 

Szkoły Medycznej EDUCENTRUM w Białymstoku w projekcie pn. „KLUCZ DO ZAWODU”,  

5. PSzM EDUCENTRUM: Policealna Szkoła Medyczna EDUCENTRUM w Białymstoku,  

6. INSTYTUT: Instytut Rozwoju Gospodarczego, lider projektu. 

7. ORDO: Polskie Centrum Edukacji i Analiz ORDO sp. z o.o., partner  

8. Biuro projektu: siedziba Instytutu Rozwoju Gospodarczego, ul. Jodłowa 3, 16-001 Ignatki-Osiedle 

9. SZ: staż zawodowy organizowany w ramach projektu, odbywany przez słuchaczy/-czki PSzM 

EDUCENTRUM,  
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10. Komisja rekrutacyjna: zespół składający się z 3 osób, którego zadaniem jest rekrutacja 

słuchaczy/-czek PSzM EDUCENTRUM do udziału w SZ. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzi 

koordynator projektu, asystent koordynatora, dyrektor szkoły. 

11. Słuchacz/-ka: słuchacz/-ka PSzM EDUCENTRUM,  

12. Kandydat/-ka na uczestnika/czkę projektu: słuchacz/-ka, który/-a złożył/-a dokumenty 

rekrutacyjne do projektu,  

13. Stażysta/tka: słuchacz/-ka PSzM EDUCENTRUM zakwalifikowany/a do odbycia SZ,  

14. Podmiot przyjmujący na staż: pracodawca lub przedsiębiorca, z którym INSTYTUT oraz PSzM 

EDUCENTRUM zawarli umowę dotyczącą przeprowadzenia SZ w ramach projektu,  

15. Uczestnik projektu - słuchacz/-ka i nauczyciel/ka PSzM EDUCENTRUM, którzy zostali 

zakwalifikowani do udziału w projekcie. 

 

Zakres wsparcia 

 

§3 

 

1. W ramach projektu przewidziana jest realizacja następujących form wsparcia: 

1. SŁUCHACZE: 

a) Kurs języka angielskiego zawodowego (dotyczy wszystkich kierunków określonych w § 4 

ust. 1): 60 godz./semestr x 4 semestry; 

b) Kursy zawodowe – kierunek technik masażysta: 

− Najczęstsze urazy sportowe: 36 godz., 

− Komunikacja z pacjentem z uszkodzonym słuchem: 120 godz., 

− Manualne leczenie wad postawy: 36 godz., 

− Kinesiotaping: 36 godz., 

− Terapia manualna: 18 godz., 

− Drenaż limfatyczny: 18 godz., 

− Mobilizacja tkanek miękkich: 18 godz., 

c) Kursy zawodowe – kierunek opiekun medyczny/terapeuta zajęciowy: 

− Poznanie chorego - proces diagnostyczno-terapeutyczny: 16 godz., 

− Komunikacja z pacjentem z uszkodzonym słuchem- słownictwo migowe medyczno- 

 opiekuńcze: 120 godz., 

− Opieka nad osobami przewlekle chorymi, w wieku podeszłym i niesamodzielnymi: 16 

godz. , 

− Opieka nad pacjentem w terminalnym okresie choroby i jego rodziną: 36 godz., 

− Arteterapia w działaniu z dziećmi nadpobudliwymi: 16 godz., 

− Terapia zajęciowa w geriatrii: 36 godz. 

d) Zajęcia edukacyjne wzmacniające samoocenę i poczucie wartości słuchaczy kształcących 

się w zawodzie: 36 godz.; 

e) 15 staży zawodowych dla kierunków opiekun medyczny/terapeuta zajęciowy – 156 

godzin na jednego słuchacza; 
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f) Poradnictwo zawodowo-edukacyjne (indywidualne 3 godz./osobę i grupowe 4 

godz./grupę ). 

2. NAUCZYCIELE: 

a) Kursy zawodowe – kierunek technik masażysta: 

− Diagnostyka różnicowa: 36 godz., 

− Terapia czaszkowo- krzyżowa: 20 godz., 

− Masaż tkanek głębokich: 100 godz., 

− Medyczny trening personalny: , 

b) Kursy zawodowe – kierunek opiekun medyczny/terapeuta zajęciowy: 

− Poznanie chorego- proces diagnostyczno- terapeutyczny: 16 godz., 

− Opieka nad osobami przewlekle chorymi, w wieku podeszłym i niesamodzielnymi: 36 

godz., 

− Opieka nad pacjentem i jego rodziną w terminalnym okresie choroby: 36 godz., 

− Arteterapia w działaniu z dziećmi nadpobudliwymi: 16 godz. , 

− Terapia zajęciowa w geriatrii: 36 godz., 

2. Szczegółowo zakres wsparcia został określony w załączniku nr 1. 

3. Każdy z uczestników projektu otrzyma stosowne do zakresu wsparcia materiały dydaktyczne  

oraz potwierdzenie ukończenia kursów/zajęć/stażu. 

3. Wsparcie o którym mowa w pkt. 1 będzie realizowane na terenie miasta Białystok: 

a) kurs języka angielskiego zawodowego w siedzibie szkoły językowej prowadzącej kurs,  

b) kursy zawodowe (słuchacze/nauczyciele), zajęcia edukacyjne wzmacniające samoocenę oraz 

poradnictwo zawodowo-edukacyjne w siedzibie EDUCENTRUM, 

c) staże zawodowe w zakładzie pracy. 

 

Uczestnicy Projektu 

 

§4 

 

1. Uczestnikami Projektu może być 45 słuchaczy (34 kobiet i 11 mężczyzn) kształcących się na 

kierunkach technik masażysta, opiekun medyczny oraz terapeuta zajęciowy i 13 nauczycieli (8 

kobiet, 5 mężczyzn) kształcących na kierunkach technik masażysta, opiekun medyczny oraz 

terapeuta zajęciowy EDUCENTRUM Policealnej Szkoły Medycznej w Białymstoku. 

2. O zakwalifikowaniu do projektu będzie decydować komisja składająca się z Koordynatora 

projektu, asystenta koordynatora projektu oraz dyrektor placówki na podstawie formularzy 

zgłoszeniowych zgodnie z zasadami rekrutacji. 

 

Warunki uczestnictwa w projekcie, zasady rekrutacji  

  

§ 5 

 

1. O udział w projekcie może ubiegać się osoba, która spełni n/w warunki:  

a) Słuchacze:  
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− posiada status słuchacza/czki PSzM EDUCENTRUM; 

− kształci się na jednym z kierunków, o których mowa w § 4 ust. 1; 

− jest zainteresowana podniesieniem kwalifikacji zawodowych; 

− złoży formularz rekrutacyjny do projektu (zał. nr 2 do regulaminu), oraz oświadczenie 

uczestnika projektu (zał. nr 3 do regulaminu); 

− zaświadczenie lekarskie w przypadku kursów zawodowych i staży.  

b) Nauczyciele: 

− jest nauczycielem zawodu w EDUCENTRUM Policealnej Szkole Medycznej w Białymstoku, 

− kształci na jednym z kierunków, o których mowa w § 4 ust. 1; 

− jest zainteresowana podniesieniem kwalifikacji zawodowych; 

− brak udziału w żadnej formie kształcenia praktycznego; 

− złoży formularz rekrutacyjny do projektu (zał. nr 2 do regulaminu), oraz oświadczenie 

uczestnika projektu (zał. nr 3 do regulaminu). 

2. Rekrutacja uczestników projektu będzie prowadzona we 30 września 2018 r.,  

3. Dopuszcza się możliwość prowadzenia rekrutacji uzupełniającej m.in. w przypadku zrekrutowania 

mniejszej niż zakładano liczby uczestników projektu. 

4. Informacja o prowadzonej rekrutacji wraz z niezbędną dokumentacją do pobrania będą 

umieszczone na stronie internetowej www.educentrum.com.pl oraz będą dostępne w biurze 

projektu. 

5. Rekrutacja prowadzona będzie w sposób bezstronny, z poszanowaniem zasad równości płci  

i niedyskryminacji.  

6. Wypełniony formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami w wersji papierowej słuchacz/czka, 

nauczyciel/ka składa w sekretariacie PSzM EDUCENTRUM osobiście lub za pośrednictwem kuriera 

lub poczty w terminie prowadzenia rekrutacji. W przypadku doręczenia wniosku za 

pośrednictwem poczty lub kuriera decyduje data wpływu.  

7. Formularz rekrutacyjny zostanie sprawdzony pod względem kompletności złożonych 

dokumentów i spełnienia warunków, o których mowa w ust. 1 przez koordynatora/asystenta 

koordynatora. W przypadku błędów/braków formalnych, kandydat/-ka na uczestnika projektu 

zostanie powiadomiony/a (telefonicznie lub poprzez e-mail) o możliwości poprawy/uzupełnienia 

stwierdzonych błędów/braków formalnych (np. uzupełnienie podpisu, parafki, ręcznego 

wypełnienia nieuzupełnionego wymaganego pola lub poprawy błędnie uzupełnionego pola),  

w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia powiadomienia kandydata/tki na 

uczestnika/czkę projektu  

8. Zgłoszenia, które wpłyną po terminie prowadzenia rekrutacji lub będą miały braki formalne, 

które nie zostały uzupełnione w ciągu 3 dni roboczych od wezwania do uzupełnienia nie będą 

rozpatrywane.  

9. Złożenie wymaganych dokumentów rekrutacyjnych przez kandydatów/-ki na uczestników/-czki 

projektu nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się do uczestnictwa w projekcie.  

10. Udział w projekcie jest bezpłatny, nie dopuszcza się pobierania jakichkolwiek opłat od 

uczestników projektu przez podmioty realizujące formy wsparcia lub inne osoby zaangażowane  

w realizację projektu.  
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11. Rekrutacja kandydatów/-ek do uczestnictwa w projekcie prowadzona będzie przez komisję 

rekrutacyjną, składającą się z 3 osób w osobach koordynator projektu, asystenta koordynatora 

oraz dyrektor PSzM EDUCENTRUM.  

12. Komisja rekrutacyjna sporządza listę słuchaczy/czek zakwalifikowanych do uczestnictwa  

w projekcie w kolejności alfabetycznej.  

13. Listę, o której mowa w pkt. 12 zatwierdza koordynator projektu oraz dyrektor PSzM 

EDUCENTRUM.  

14. Lista, o której mowa w pkt.12 będzie dostępna w sekretariacie EDUCENTRUM oraz biurze 

projektu.  

15. Z każdym słuchaczem/czką zakwalifikowanym/ą do odbycia udziału w projekcie zawarta zostanie 

stosowna umowa1.  

16. Wzór umowy, o której mowa w pkt. 15 określający szczegółowe prawa i obowiązki uczestnika 

stażu stanowi załącznik nr 4 do regulaminu.  

17. W przypadku rezygnacji uczestnika projektu z uczestnictwa w projekcie do udziału w projekcie 

zakwalifikowany/a zostanie kolejny/a uczestnik projektu z listy rezerwowej.  

18. W przypadku nie zrekrutowania planowanej liczby uczestników projektu zostanie 

przeprowadzony nabór uzupełniający.  

 

Obowiązki uczestnika projektu 

 

§6 

1. Uczestnik projektu zobowiązany jest do:  

1) złożenia wszystkich niezbędnych dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji, 

2) uczestnictwa we wszystkich formach wsparcia, 

a) każdy słuchacz/ka – uczestnik projektu zobowiązany jest do udziału we wszystkich 

formach wsparcia przewidzianych w projekcie w zależności od kierunku, na którym się 

kształci. Dla jednego uczestnika przewidziane są następujące formy wsparcia: 

− kurs języka angielskiego zawodowego; 

− kursy zawodowe; 

− zajęcia edukacyjne wzmacniające samoocenę i poczucie wartości słuchaczy 

kształcących się w zawodzie; 

− 15 Staży zawodowych dla kierunków opiekun medyczny/terapeuta zajęciowy – 

156 godzin na jednego słuchacza 

− poradnictwo zawodowo-edukacyjne indywidualne i grupowe. 

b) Każdy nauczyciel/ka - uczestnik projektu zobowiązany jest do udziału we wszystkich 

formach wsparcia przewidzianych w projekcie w zależności od kierunku, na którym 

prowadzi kształcenie. Dla jednego nauczyciela przewidziane są następujące formy 

wsparcia: 

− kursy zawodowe. 

                                                           

1 Dotyczy formy wsparcia w postaci staży 
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3) terminowego i aktywnego uczestnictwa we wsparciu oraz potwierdzania uczestnictwa 

każdorazowo na liście obecności, 

4) uczestnictwa w pełnym wymiarze czasu przeznaczonego na realizację otrzymanego wsparcia, 

5) bieżącego informowania Instytutu oraz ORDO o wszelkich nieprawidłowościach w przebiegu 

realizowanych form wsparcia, 

6) informowania o wszystkich sytuacjach, które mogą wpłynąć na przebieg udziału we wsparciu, 

w tym zwłaszcza o nieobecnościach spowodowanych sytuacjami losowymi lub inną 

usprawiedliwioną przyczyną, 

7) niezwłocznego usprawiedliwiania nieobecności, dla których podstawą jest np. zwolnienie 

lekarskie, zaświadczenia z urzędów, sądów itp., 

8) dopuszcza się możliwość, wystąpienia nieobecności na zajęciach max. 20% ogólnej liczby 

zajęć danej formy wsparcia2, 

9) informowania Instytutu oraz ORDO o zmianie jakichkolwiek danych osobowych zawartych  

w dokumentach rekrutacyjnych, 

10) bieżącego uczestniczenia w działaniach dotyczących monitorowania uczestników projektu, 

11) regularnego sprawdzania swojej poczty elektronicznej oraz strony internetowej PSzM 

EDUCENTRUM www.educentrum.com.pl. 

 

Staż 

 

§6 

 

1. Stażysta/ka ma prawo:  

1) realizować SZ zgodnie z przyjętym programem;  

2) wymagać odpowiedniego stanowiska pracy, wyposażenia w niezbędne sprzęty, narzędzia  

i zaplecze, udostępnienia warsztatów, pomieszczenia, zaplecza technicznego, zapewnienia 

urządzeń i materiałów zgodnie z programem SZ i potrzebami stażysty wynikającymi ze 

specyfiki zadań wykonywanych przez stażystę, wymogów technicznych miejsca pracy, a także 

wynikających z niepełnosprawności lub stanu zdrowia; 

3) otrzymać: 

a) stypendium stażowe w wysokości 1 800,00 zł brutto/brutto za zrealizowanie 1503 godz. 

SZ,  

b) odzież roboczą przed rozpoczęciem realizacji SZ, 

c) badania lekarskie stwierdzające zdolność do odbywania stażu.  

4) oczekiwać wszelkiej niezbędnej pomocy ze strony opiekuna stażu wyznaczonego przez 

podmiot przyjmujący na staż; 

5) zapoznania go z obowiązującym regulaminem pracy na stanowisku, którego dotyczy SZ;  

6) do otrzymania dokumentu potwierdzającego odbycie SZ.  

                                                           

2 Nie dotyczy staży. 
3 W przypadku odbycia większej liczby godzin stażu niemniej jednak niepełnych kolejnych 150 godz. stażu wynagrodzenie wypłacane jest 

proporcjonalnie do ilości odbytych godz. stażu. 

http://www.educentrum.com.pl/


 

  

________________________________________________________________________________________  
 

Projekt nr RPPD.03.03.01-20-0142/17 pn. „KLUCZ DO ZAWODU”  współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego   
w ramach RPOWP 2014-2020 

 

2. Pracodawca zobowiązany jest do: 

1) wyznaczenia opiekuna/opiekunów  stażu; 

2) zapewnienia warunków do realizacji stażu zawodowego w ilości 156 godzin poprzez: 

a) udostępnienie stażyście odpowiedniego stanowiska pracy, wyposażenia w niezbędne 

sprzęty, narzędzia i zaplecze, udostępnienia warsztatów, pomieszczenia, zaplecza 

technicznego, zapewnienia urządzeń i materiałów zgodnie z programem SZ i potrzebami 

stażysty wynikającymi ze specyfiki zadań wykonywanych przez stażystę, wymogów 

technicznych miejsca pracy, a także wynikających z niepełnosprawności lub stanu 

zdrowia, 

3) zatwierdzenia programów stażu opracowanych  przez PSzM EDUCENTRUM; 

4) odnotowania frekwencji stażystów w dzienniku stażu; 

5) zapoznania stażystów z wymaganiami dotyczącymi stażu, z organizacją pracy w zakładzie, 

regulaminem pracy; 

6) zapewnienia pomieszczeń socjalnych do przechowywania odzieży; 

7) po zakończeniu stażu zakład pracy potwierdza jego odbycie, wydając stosowny „certyfikat”.  

3. Pracodawca ma prawo: 

1) Otrzymać: 

a) refundację ze środków projektu dodatku do wynagrodzenia dla opiekuna/opiekunów 

stażu wyznaczonego/ych w wysokości nieprzekraczającej 10% jego zasadniczego 

wynagrodzenia wraz ze wszystkimi składnikami wynagrodzenia wynikającego ze 

zwiększonego zakresu zadań. Opiekun stażu u pracodawcy otrzyma wynagrodzenie 

w wysokości do 450,00 zł brutto/brutto (słownie: czterysta pięćdziesiąt zł 00/100) za 

opiekę nad stażystą/stażystami; 

b) ze środków projektu materiały zużywalne/eksploatacyjne związane z odbywaniem stażu. 

4. Materiały zużywalne/eksploatacyjne związane z odbywaniem stażu są przekazywane pracodawcy 

przez Instytut na podstawie złożonego zapotrzebowania. 

5. Z przekazania materiałów, o których mowa w ust. 3 sporządzany jest protokół zdawczo-

odbiorczy. 

6. Refundacja kosztów o których mowa w ust. 2 pkt. 1 lit. a dokonywana jest na podstawie noty 

księgowej (zał. 6 do regulaminu) wystawionej przez pracodawcę na rzecz Instytutu. 

7. Nota księgowa jest wystawiana za każde przepracowane 150 godzin opiekuna stażu; 

8. Refundacja kosztów o których mowa w ust. 2 pkt. 1 lit. a dokonywana jest w terminie 5 dni 

roboczych4 od dnia otrzymania noty księgowej na rachunek pracodawcy wskazany w umowie 

(zał. nr 5 do regulaminu); 

9. W przypadku odstąpienia od zapisów umowy (zał. nr 5 do regulaminu) w zakresie sprawowania 

opieki nad stażystą pracodawca zobowiązany jest do zwrotu środków o których mowa w  ust. 3 

pkt. 1. lit. a; 

10. Zwrot kosztów, o których mowa w ust. 3 pkt. 1 dokonywany jest przez pracodawcę w terminie 5 

dni kalendarzowych od dnia zaprzestania sprawowania opieki nad stażystą. 

                                                           

4 Pod warunkiem dostępności środków projektowych na rachunku „Instytutu”. 
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11. Zwrot kosztów, o których mowa w ust. 3 pkt. 1 dokonywany jest na rachunek Instytutu: 34 1940 

1076 3141 2876 0000 0000. 

12. W przypadku nie dokonania zwrotu kosztów w terminie określonym w ust. 10 od kwoty 

podlegającej zwrotowi będą naliczane odsetki jak dla zaległości podatkowych do dnia zwrotu na 

rachunek wskazany w ust. 11. 

13. W przypadku nie dokonania zwrotu kosztów w terminie określonym w ust. 10 Instytut może 

dochodzić od pracodawcy przedmiotowego zwrotu na drodze prawnej. 

 

Rezygnacja/skreślenie z udziału w projekcie 

 

§7 

1. Rezygnacja uczestnika projektu może nastąpić wyłącznie w przypadku zaistnienia ważnych 

sytuacji losowych.  

2. Rezygnacja uczestnika projektu, z przyczyn, o których mowa w ust. 1 musi zostać zgłoszona do 

Instytutu oraz ORDO i odpowiednio udokumentowana poprzez złożenie rezygnacji  

w formie pisemnej.  

3. W przypadku:  

1) wystąpienia rażących zaniedbań ze strony uczestnika projektu zgłoszonych przez osoby 

prowadzące kursy, zajęcia, wsparcie doradcze, pracodawcę lub opiekuna stażu które mogą 

skutkować niezrealizowaniem przez niego/nią pełnego wymiaru wsparcia  

2) niespełnienia warunku, o którym mowa w §5 ust. 1 pkt 8, 

Instytut może podjąć decyzję o przerwaniu uczestnictwa danej osoby w projekcie i tym samym 

skreśleniu z listy uczestników projektu. 

4. Rezygnacja uczestnika projektu, skreślenie z listy lub zaprzestanie udziału w projekcie  

z jakiejkolwiek innej przyczyny pozbawia uczestnika projektu prawa do dalszego uczestnictwa  

w projekcie oraz stypendium stażowego i skutkuje koniecznością zwrotu kosztów poniesionych 

przez Instytut na realizację form wsparcia określonych w §3 ust. 1, o ile dany uczestnik projektu 

uczestniczył w danej formie wsparcia. 

5. Zwrot kosztów, o których mowa w ust. 4 dokonywany jest przez uczestnika projektu w terminie 5 

dni kalendarzowych od dnia złożenia rezygnacji/skreślenia z listy uczestników 

projektu/zaprzestania udziału w projekcie z jakiejkolwiek innej przyczyny. 

6. Zwrot kosztów, o którym mowa w ust. 4 i 5 dokonywany jest na rachunek Instytutu: 34 1940 

1076 3141 2876 0000 0000. 

7. W przypadku nie dokonania zwrotu kosztów w terminie określonym w ust. 5 od kwoty 

podlegającej zwrotowi będą naliczane odsetki jak dla zaległości podatkowych do dnia zwrotu na 

rachunek wskazany w ust. 6. 

8. W przypadku nie dokonania zwrotu kosztów w terminie określonym w ust. 5 Instytut może 

dochodzić od uczestnika projektu przedmiotowego zwrotu na drodze prawnej.  

9. W przypadku wystąpienia sytuacji, o których mowa w ust. 1 i 4 Instytut wraz z PSzM 

EDUCENTRUM mogą podjąć decyzję o przyjęciu osoby z listy rezerwowej, z zastrzeżeniem, że 

decyzja taka zostanie podjęta w terminie umożliwiającym zrealizowanie pełnego wymiaru 

wsparcia w tym m.in. 156 godzin stażu. 
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10. Instytut może dochodzić od uczestnika projektu zwrotu kosztów jego uczestnictwa w projekcie  

w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, szczególnie jeśli ich wypłata lub 

poniesienie nastąpiło wskutek podania nieprawdziwych danych.  

 

Postanowienia końcowe 

 

§8 

 

1. W sprawach organizacyjnych wymagających indywidualnego kontaktu ze słuchaczami/-kami, 

organizator będzie się kontaktował za pomocą poczty elektronicznej na adres podany przez 

słuchacza/kę w formularzu rekrutacyjnym lub telefonicznie.  

2. W sprawach organizacyjnych wymagających indywidualnego kontaktu ze pracodawcą, 

organizator będzie się kontaktował za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie. 

3. Regulamin dostępny jest w biurze projektu oraz na stronie internetowej PSzM EDUCENTRUM.  

4. Wątpliwości wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu oraz sprawy nieuregulowane   

w Regulaminie rozstrzygane będą indywidualnie przez Koordynatora projektu.  

5. Zapisy regulaminu mogą ulegać modyfikacji w celu dostosowania do regulacji programowych. 

6. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01 czerwca 2018 r.  

  

 

Załączniki:  

 

1. Szczegółowo zakres wsparcia; 

2. Formularz rekrutacyjny; 

3. Oświadczenie uczestnika/-czki projektu o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych; 

4. Wzór umowy o staż zawodowy; 

5. Wzór umowy z pracodawcą; 

6. Nota księgowa. 

 

 


