
 

                                                                                                                  

 

                                                             REGULAMIN PROJEKTU 
 „Akademia Kwalifikacji”                                                

                                               nr projektu: RPDS.08.02.00-02-0057/16 

                                                                         w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 

Oś priorytetowa 8. Rynek pracy,  Działanie 8.2 Wsparcie dla poszukujących pracy. 
 

 
§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie ”Akademia Kwalifikacji” 

realizowanym na terenie trzech powiatów województwa dolnośląskiego: lubańskiego, 

jeleniogórskiego ziemskiego, złotoryjskiego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 8. Rynek pracy, 

Działanie 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy. 

2. Organizatorem Projektu jest O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o., ul. Bohaterów Monte 
Cassino 53, 20-705 Lublin. 

3. Projekt realizowany jest w okresie od 01.03.2017r. do 31.12.2017r. 
4. Biuro Projektu „Akademia Kwalifikacji” mieści się w miejscowości Pielgrzymka 108 C,  

59-524 Pielgrzymka. 

5. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz budżetu państwa na podstawie umowy z Instytucją Pośredniczącą – Dolnośląskim 

Wojewódzkim Urzędem Pracy, 58-306 Wałbrzych, ul. Ogrodowa 5 B. 
5. Projekt obejmuje działania w zakresie aktywizacji zawodowej skierowane do 60 osób pozostających 

bez zatrudnienia(zarówno bezrobotnych1-50 osób jak i biernych zawodowo2 -10 osób), zamieszkałych 
na terenie województwa dolnośląskiego(powiaty: lubański, jeleniogórski ziemski i 

złotoryjski).Odbiorcami projektu są osoby powyżej 30 roku życia, które znajdują się w szczególnej 

sytuacji na rynku pracy, w tym min.10 osób starszych po 50 roku życia, min.5 osób z 
niepełnosprawnościami, min. 6 osób długotrwale bezrobotnych3, min. 25 osób o niskich kwalifikacjach. 

Minimum 24 osoby będą z obszarów wiejskich. W celu wyrównania szans min. 36  uczestników 
projektu stanowić będą kobiety. 

 

 
 

 
 

 

                                                      
1
 Osoby bezrobotne definiuje się  jako osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia. Definicja uwzględnia osoby 

zarejestrowane jako bezrobotne zgodnie z krajowymi przepisami, nawet jeżeli nie spełniają one wszystkich trzech kryteriów. Osobami bezrobotnymi są zarówno osoby 

bezrobotne w rozumieniu badania aktywności ekonomicznej ludności, jak i osoby zarejestrowane jako bezrobotne. Definicja nie uwzględnia studentów studiów 

stacjonarnych, nawet jeśli spełniają powyższe kryteria. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej 

definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), są również osobami bezrobotnymi. 

2
 Za osoby bierne zawodowo rozumie się osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów sił roboczych (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). Studenci studiów stacjonarnych 

są uznawani za osoby bierne zawodowo. Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, 

który nie mieści się  w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), są uznawane za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne 

(wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). Osoby prowadzące działalność na własny rachunek (w tym członek rodziny bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej 

działalność) nie są uznawane za bierne zawodowo  

3 Osoba długotrwale bezrobotna (tj. pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia) nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy – 

dot. dorosłych tj. osób w wieku 25 lat lub więcej. 

 



 

                                                                                                                  

§ 2 

Rekrutacja do projektu. 
 

 

I. Informacje ogólne.  
 

1. Rekrutacja prowadzona będzie zgodnie z zasadą równości szans płci i niedyskryminacji ( w tym 

niedyskryminacji ze względu na niepełnosprawność). W trakcie rekrutacji stosowana będzie zasada 
równego dostępu i równego traktowania wszystkich osób zainteresowanych udziałem w projekcie, z 

poszanowaniem zasady dobrowolności i bezpłatności udzielonego wsparcia. 

2. Rekrutacja prowadzona będzie w trybie ciągłym, w okresie od 01.03.2017 do 31.05.2017r. Będzie 
miała charakter otwarty. Jej celem będzie zrekrutowanie 6 grup po średnio 10 osób. W sumie 60 

Uczestników Projektu. 

3. Rekrutacja zostanie zawieszona gdy liczba zgłoszeń, które spełniają kryteria formalne osiągnie 
110%UP(Uczestnik Projektu)- 100% Uczestników Projektu + 10 %, która później stanowić będzie listę 

rezerwową. 

4.Organizator Projektu stworzy listę rezerwową(w liczbie 6 osób, która uruchomiona zostanie w 
przypadku rezygnacji osób wcześniej zakwalifikowanych).  

5. Organizator Projektu zastrzega sobie brak konieczności tworzenia listy rezerwowej w przypadku gdy 

nie zostanie zebrana wystarczająca liczba osób do jej utworzenia. 

6. Dokumenty wymagane od kandydatów na Uczestników/czek Projektu w procesie rekrutacji: 

a) Formularz zgłoszeniowy 

b) Oświadczenie potwierdzające spełnienie kryteriów grupy docelowej 
c) Orzeczenie o niepełnosprawności lub inny równoważny dokument potwierdzający stan 

zdrowia- w przypadku osób niepełnosprawnych 
d) Zaświadczenie urzędowe potwierdzające status na rynku pracy w przypadku osób 

bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy. 
 

 

II. Kryteria uczestnictwa w projekcie 
 

1. Profil Uczestnika/czki Projektu:  
  Grupa odbiorców wsparcia to 60 osób, które spełniają następujące warunki: pozostają bez 

zatrudnienia tj. są bezrobotne: 50 osób(w tym 30 kobiet) lub bierne zawodowo:10 osób( w tym 6 

kobiet), są w wieku powyżej 30 roku życia, zamieszkują zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego na 
obszarze województwa dolnośląskiego powiaty: lubański, jeleniogórski ziemski i złotoryjski. Ponadto 

znajdują się w szczególnej sytuacji  na rynku pracy tj.: osoby starsze po 50r.ż.(minimum 16%, t.j.:  
min.10 osób w tym 6 kobiet), kobiety(min.36), osoby z niepełnosprawnościami( minimum 8%tj.min.5 

osób, w tym 3 kobiety), długotrwale bezrobotne (min.10%tj. min.6) 

2. Kandydatami do projektu nie mogą być rolnicy posiadający gospodarstwa powyżej 2 ha 
przeliczeniowych. W przypadku członków rodziny rolnika wsparcie może otrzymać 

jedynie osoba pozostająca faktycznie bez zatrudnienia pod warunkiem, że efektem 
realizowanych działań będzie przejście osoby otrzymującej wsparcie z systemu 

ubezpieczeń społecznych rolników(KRUS) do ogólnego systemu ubezpieczeń(ZUS). 
3. Warunkiem zakwalifikowania do udziału w projekcie jest:  

a) spełnienie wymogów formalnych,  

b) zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz złożenie kompletu dokumentów( zgodnych z pkt 6. 
§2 ) listownie lub osobiście w siedzibie Biura Projektu. 

Dokumenty(patrz pkt 6 §2) dostępne są na podstronie projektu:  
http://projektyokcjo.pl/akademia-kwalifikacji/    oraz w siedzibie Biura Projektu  

c) pozytywne zakwalifikowanie przez Komisję Rekrutacyjną, w skład której wchodzą: Kierownik 

projektu i Specjalista ds. organizacyjnych. 
4. Złożenie dokumentów nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do projektu.  
 O zakwalifikowaniu decyduje Komisja Rekrutacyjna.  
 



 

                                                                                                                  

 

 
III. Etapy rekrutacji do projektu  

 

1. Rekrutacja będzie realizowana w okresie od 01.03.2017r. do 31.05.2017 r. na terenie powiatów 
województwa dolnośląskiego: lubański, jeleniogórski ziemski, złotoryjski, do czasu zrekrutowania 

110% uczestników. 
2. Kandydaci/tki zobowiązani są do dostarczenia kompletu poprawnie i czytelnie wypełnionych 

dokumentów wymienionych w § 2 ust. I Informacje ogólne, pkt. 6 ,przesłać pocztą tradycyjną. 
3. Komisja Rekrutacyjna będzie kwalifikować uczestników do projektu na podstawie:  

a)oceny formalnej:  

- kompletność złożonych dokumentów i danych (wypełnienie wszystkich wymaganych pól, czytelne 
podpisy, kompletność dokumentów rekrutacyjnych), 

- kwalifikowalność do grupy docelowej na podstawie oświadczeń/ zaświadczeń/ orzeczeń. 
b)oceny merytorycznej (na podstawie dokumentów rekrutacyjnych), która będzie odbywać się na 

podstawie przyznanych punktów. 

Kryterium formalne(obowiązkowe)oceniane skalą 0-1: 
 Spełnianie kryterium grupy docelowej +1pkt 

 Kompletność dokumentacji rekrutacyjnej + 1 pkt 
Kryterium merytoryczne( skala punktów za każde kryterium 0-5 pkt; konieczność uzyskania min.2 pkt 

za każde kryterium): 

1. Brak/ niskie kwalifikacje(wykształcenie max. ponadgimnazjalne): 
 Wykształcenie niższe niż podstawowe +5pkt 

 Wykształcenie podstawowe  +4pkt 
 Wykształcenie gimnazjalne  +3pkt 

 Wykształcenie ponadgimnazjalne +2pkt 
2. Motywacja do podnoszenia kwalifikacji (0-5 pkt) 

3. Potrzeba udziału w projekcie( 0-5 pkt) 

Motywacja do podnoszenia kwalifikacji i potrzeba udziału w projekcie zostanie zweryfikowana  
dodatkowym narzędziem rekrutacyjnym- Ankietą „Analiza potrzeb i motywacji udziału w 

projekcie „Akademia Kwalifikacji”. 
Kryteria dodatkowe: 

 Niskie wykształcenie( maksymalnie gimnazjalne +10 pkt, maksymalnie średnie+ 5 pkt) 

 Okres pozostawania bez pracy( powyżej 24 miesięcy + 15 pkt/ 12- 24 m-cy + 10 pkt;/ 
6-12 m-cy +5 pkt) 

 Brak stażu pracy(+10 pkt)/ staż maksymalnie 1 rok (+ 5pkt) 
4. Pierwszeństwo podczas rekrutacji mają kobiety i osoby niepełnosprawnościami( +15 

dodatkowych punktów) 

5. Kryteria rekrutacji będą uwzględniały podział na kobiety i mężczyzn. 
6. Do projektu zostaną zakwalifikowane osoby z największą liczbą punktów, z zastrzeżeniem 

osiągnięcia wskaźników realizacji celu. 
7. Zakończenie rekrutacji nastąpi w chwili, kiedy liczba zgłoszeń spełniających kryteria formalne 

osiągnie 110%UP(100% + 10%- która będzie później stanowić listę rezerwową).  
8. Lista rezerwowa( 6 osób)uruchomiona zostanie w przypadku rezygnacji osób wcześnie 

zakwalifikowanych. 

9.Osoby zakwalifikowane do projektu zobowiązane są potwierdzić spełnianie kryteriów 
grupy docelowej oraz danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym na wzorze 

dostarczonym przez Organizatora Projektu na pierwszych zajęciach.  
10. Osoby zakwalifikowane do projektu staną się Uczestnikami Projektu po podpisaniu oświadczenia 

Uczestnika o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenia potwierdzającego 

spełnienie kryteriów grupy docelowej.   
11. Za wyłonienie Uczestników Projektu odpowiada Komisja Rekrutacyjna w składzie:  

- Kierownik Projektu, 
- Specjalista ds. organizacyjnych 



 

                                                                                                                  

12. Proces rekrutacyjny zakończony zostanie protokołem. Osoby zakwalifikowane do projektu zostaną 

poinformowane drogą telefoniczną lub pocztową. 
 

 

 
§ 3 

Zakres wsparcia 
 

1. Wsparcie oferowane w ramach projektu obejmuje: 

 

 Indywidualny Plan Działania- Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez 

zatrudnienia- Spotkania indywidualne. Zadanie obejmuje 3 edycje- w każdej średnio 

20 osób,6h/1 osobę, średnio 3 spotkania indywidualne po 2h średnio 1x w tygodniu w 

dogodnym dla Uczestnika/czki Projektu terminie. Zadanie obejmuje m.in.: ustalenie 

problemu zawodowego; analiza możliwości i wybór odpowiedniego sposobu 

rozwiązania problemu zawodowego; zalecenia dotyczące dalszego postępowania. 

Projekt zakłada objęcie IPD wszystkich Uczestników/czek Projektu. IPD jest efektem 

pracy doradcy zawodowego oraz Uczestnika/czki Projektu w formie pisemnej, 

zawierający główny cel zawodowy i rozwojowe alternatywy zawodowe, działania 

prowadzące do ww. celów oraz terminy ich realizacji. Dokument ten jest 

przygotowany wraz z Uczestnikiem/czką Projektu i wymaga od niego/niej pełnej 

akceptacji i deklaracji w realizacji poszczególnych działań. 

 Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy- zajęcia grupowe –zadanie obejmuje3 

edycje- w każdej po średnio 20 osób, 6h/1 grupę, średnio 3 spotkania grupowe po 

średnio 2h średnio 1x w tygodniu. Zadanie obejmuje naukę aktywnego poszukiwania 

pracy(zajęcia aktywizacyjne, warsztaty z zakresu umiejętności poszukiwania pracy), 

w tym m.in.: przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych(CV i list 

motywacyjny);metody  i strategia aktywnego poszukiwania pracy(analiza ogłoszeń 

internetowych i prasowych); przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej(najczęstsze 

pytania, błędy podczas rozmowy); autoprezentacja na rozmowie kwalifikacyjnej; 

asertywność, umiejętność wyrażania siebie; budowanie pozytywnej samooceny; 

metody motywowania. W trakcie zajęć będą wykorzystywane m.in. następujące 

metody pracy: wykład, prezentacje; burza mózgów; praca grupowa; odgrywanie ról, 

gry, symulacje. Na początku i na końcu zajęć Uczestnik/czka Projektu wypełnią 

ankietę. 

  

 Szkolenia zawodowe- zadanie obejmuje szkolenia zawodowe zamknięte 

prowadzone do nabywania, podwyższania lub dostosowania kompetencji i kwalifikacji 

niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której 

udzielane jest wsparcie w zawodzie wybranym w IPD. Do wyboru każdy z 

uczestników będzie miał jedno szkolenie z następujących zakresów tematycznych: 

1) Specjalista ds. opieki nad osobami starszymi i zależnymi- program zajęć obejmuje 

m.in.: pielęgnację osoby starszej; podstawy żywienia; organizacja czasu wolnego; 

pierwszą pomoc. 

2)  Specjalista ds. transportu i spedycji- tematyka obejmie m.in.: zarządzanie 

łańcuchem dostaw i flotą transportową; rynek usług logistycznych i spedytorskich; 

dokumentacja spedytorska. 



 

                                                                                                                  

3) Przedstawiciel handlowy- program zajęć: sporządzanie oferty handlowej; 

negocjacje biznesowe; budowanie trwałych relacji klientami; analiza i rozwiązywanie 

sytuacji trudnych 

4) Magazynier- tematyka zajęć: podstawy towaroznawstwa; dokumentacja handlowa; 

gospodarka magazynowa. 

Szkolenie obejmuje 3 edycje po średnio 20 osób, 90h/1grupę, średnio 15 spotkań 

grupowych po średnio 6h, średnio 3x w tygodniu. Uczestnicy/czki Projektu otrzymają 

stypendium szkoleniowe. Na początku i końcu zajęć będą testy wiedzy. Pozytywne 

zaliczenie testu + minimum 80 % obecności na zajęciach jest podstawą do wydania 

Uczestnikowi/czce Projektu zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. Szkolenie zakończy 

się egzaminem zewnętrznym i możliwością uzyskania certyfikatu. 

 

 Staże zawodowe – dla 60 Uczestników Projektu. 3 edycje po średnio 20 osób. 

Zadanie obejmuje nabywanie/uzupełnienie doświadczenia zawodowego i praktycznych 

umiejętności wykonywania zawodu przez 3-miesięczny staż(max.40h/tydzień, 

max.8h/dziennie); osoby niepełnosprawne:max.35h/tydzień, max7h/dziennie).Celem 

stażu jest nabycie praktycznych umiejętności do wykonywania pracy.  

 

 Pośrednictwo pracy- zadanie obejmuje 3 edycje- w każdej po średnio 20 osób, 

6h/1 Uczestnika/czkę Projektu, śr. 6 spotkań indywidualnych po śr.1h w dogodnych 

dla Uczestnika/czkę Projektu terminie. Forma wsparcia obejmująca kompleksowe i 

indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z 

kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby, w tym m.in.: zbieranie ofert pracy 

od pracodawców oraz udostępnianie ich.  

 

§4 

Organizacja wsparcia 
 

1. Zajęcia realizowane będą na terenie województwa dolnośląskiego.  

2. Zasady wypłacania stypendiów szkoleniowych i stażowych określi odrębny Regulamin. 

3.Staże będą odbywały się na podstawie umowy Organizatora Projektu z pracodawcą  

i Uczestnikiem/czką Projektu. Czas trwania stażu wynosi 3 miesiące. 

2.Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w harmonogramie szkoleń i zajęć oraz 

miejsca szkolenia. Uczestnicy o zmianach będą informowani na bieżąco.  

3.Własnoręcznym podpisem każdy uczestnik potwierdza obecność, otrzymanie materiałów 
szkoleniowych przewidzianych w projekcie oraz zaświadczenie o ukończeniu poszczególnych szkoleń.  

4.Uczestnicy mają możliwość ubiegania się o zwrot kosztów dojazdu w ramach poszczególnych 

działań.  

5. Zasady ubiegania się o zwrot kosztów dojazdu określone zostaną w odrębnym Regulaminie. 

6. Uczestnicy w ramach projektu otrzymają dodatkowe wsparcie w postaci materiałów szkoleniowych. 

 

 
 

§5 
Uprawienia Uczestnika Projektu 

 
1. Uczestnicy Projektu zobowiązani są do:  



 

                                                                                                                  

- przejścia całej ścieżki wsparcia ustalonej indywidualnie na podstawie Indywidualnego 

Planu Działania, 
- regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach,  

- potwierdzanie uczestnictwa każdorazowo na liście obecności,  

- wypełniania ankiet i testów (weryfikujących postęp w nauce) związanych z realizacją projektu   
i monitoringiem jego późniejszych rezultatów,  

2.Uczestnik Projektu zobowiązany jest do bieżącego informowania Organizatora Projektu o wszystkich 
zdarzeniach mogących zakłócić lub uniemożliwić dalszy udział w projekcie. 

3. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do uczestnictwa w minimum 80% zajęć pod rygorem skreślenia 

z listy uczestników. 

4. Uczestnik szkolenia zawodowego zobowiązany jest przystąpić do egzaminu zewnętrznego. 

5.Uczestnik stażu zobowiązany jest do potwierdzania obecności w miejscu odbywania stażu 
każdorazowo na liście obecności, wykonywania zadań w wymiarze czasu pracy obowiązującego 

pracownika na danym stanowisku lub w zawodzie. 

6.Uczestnik Projektu zobowiązuje się do dostarczenia dokumentów potwierdzających zatrudnienie 
(kopii umowy o pracę/zlecenie/dzieło lub zaświadczenie od pracodawcy), a w przypadku rozpoczęcia 

działalności gospodarczej: zaświadczenie z gminy/Urzędu Skarbowego/ZUS, wydruk z CEIDG) zarówno 
w przypadku podjęcia zatrudnienia w trakcie udziału w projekcie oraz w okresie 3 miesięcy po 

zakończeniu udziału w projekcie. 
7. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do przekazania danych po zakończeniu projektu potrzebnych do 

określenia poziomu realizacji wskaźników projektu tj.: 

a) status na rynku pracy, informacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu, uzyskania 
kwalifikacji lub nabycia kompetencji, podjęcia pracy do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie, 

b) status na rynku pracy, informacje nt. zatrudnienia w ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału                      
w projekcie.  

 

 
§6 

Zasady rezygnacji z udziału w projekcie 
 

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

dostarczyć do Organizatora Projektu pisemną informację o tym fakcie (osobiście, faxem, mailem 
bądź za pośrednictwem poczty). 

2. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach i następuje 
poprzez złożenie pisemnego oświadczenia wraz z podaniem przyczyny.  

3. W przypadku gdy Organizator Projektu uzna, iż rezygnacja z udziału w Projekcie nie jest zasadna, 
Uczestnik Projektu może zostać obciążony kosztami dotychczas udzielonego wsparcia. 

4. Organizator Projektu zastrzega sobie prawo do wykreślenia Uczestnika Projektu  z listy Uczestników 

projektu w przypadku naruszenia przez niego niniejszego regulaminu oraz zasad współżycia 
społecznego, w szczególności w przypadku naruszenia nietykalności cielesnej innego słuchacza, 

trenera lub pracownika Organizatora; udowodnionego faktu kradzieży lub szczególnego 
wandalizmu lub naruszenia zasad Kodeksu Pracy. 

5. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika Projektu z listy Uczestników Projektu jego miejsce 

zajmuje pierwsza osoba z listy rezerwowej. 
6. Jeżeli Uczestnik/czka Projektu z własnej winy nie ukończy szkoleń w ramach projektu , Organizator 

Projektu może zobowiązać Uczestnika/ czkę Projektu do zwrotu kosztów szkolenia proporcjonalnie do 
obytego wsparcia, chyba że powodem nieukończenia szkolenia było podjęcie zatrudnienia lub innej 

pracy zarobkowej przez Uczestnika/czkę Projektu lub nastąpiło z innych przyczyn niezawinionych przez 
Uczestnika/czkę Projektu. 

7. Organizator Projektu może odstąpić od obciążenia Uczestnika/czkę Projektu kosztami wyłącznie na 

podstawie pisemnego wniosku Uczestnika/czki Projektu wraz z odpowiednim umotywowaniem. 
 

 
 

 



 

                                                                                                                  

§7 

Zasady monitoringu 
 

1. Wszyscy uczestnicy mają obowiązek rzetelnego wypełniania wszelkich dokumentów 

monitoringowych i ewaluacyjnych dostarczonych przez Organizatora, w tym ankiet dotyczących oceny 
i jego rezultatów.  

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

 
 

§ 8 
Efektywność zatrudnienia 

 
1. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów potwierdzających 

zatrudnienie do 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie oraz do informowania o 

zatrudnieniu do 3 miesięcy następujących po dniu, w którym zakończył udział w projekcie, o 
ile Uczestnik podejmie zatrudnienie. 

2. Dokumentami potwierdzającymi zatrudnienie są:  
 kopia umowy o pracę/zlecenie/dzieło  

 zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające zatrudnienie,  

 a w przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej: zaświadczenie z gminy/Urzędu 

Skarbowego/ZUS, wydruk z CEIDG. 

§ 9 

Postanowienia końcowe 
 

1. Uczestnik Projektu jest zobowiązany do respektowania zasad niniejszego regulaminu.  
2. Regulamin dostępny jest w Biurze Projektu i na podstronie internetowej projektu: 
http://projektyokcjo.pl/akademia-kwalifikacji/. 
3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2017r. Projektodawca zastrzega sobie 

możliwość wniesienia zmian do Regulaminu. Aktualny regulamin organizator umieszczać będzie na 

podstronie internetowej projektu. 

 

 

………………………………………........  …………………………………………..... 
           Miejscowość, data  Czytelny podpis kandydata 

 


