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§1 

Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa ramowe zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Projekcie pod nazwą 

„Twoje jutro zaczyna się dziś”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1. Rozwój pracowników 

przedsiębiorstw w regionie, Podziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i 

doradztwo dla przedsiębiorstw.  

2. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego.  

3. Wykonawcą Projektu jest Training Group Danuta Gorlewska z siedzibą  

w Białymstoku przy ul. Witosa 34. 

4. Projekt realizowany jest od 01.05.2012 r. do 30.09.2013 r. na terenie powiatu białostockiego i 

m. Białystok oraz powiatu łomżyńskiego i m. Łomża (województwa podlaskiego). 

5. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie podawany jest do publicznej wiadomości na 

stronie internetowej www.training-group.com.pl. 

6. Wszelkie zmiany do regulaminu podawane są do publicznej wiadomości na stronie 

internetowej www.training-group.com.pl co najmniej na 3 dni przed dniem ich wejścia  

w życie. 

§2 

Definicje 

1. Beneficjentem Ostateczny (BO) w projekcie „Twoje jutro zaczyna się dziś” może być osoba 

spełniająca łącznie następujące warunki: 

a) pracująca osoba dorosła (tj. powyżej 18 roku życia z wyłączeniem osób fizycznych 

prowadzących działalność gospodarczą), zatrudniona na podstawie umowy o pracę, 

cywilno-prawnej, powołania, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, która z własnej 

inicjatywy jest zainteresowana nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem 

kwalifikacji i umiejętności - poza godzinami pracy; w szczególności osoba o niskich lub 

zdezaktualizowanych kwalifikacjach,  

b) osoba po 50 roku życia, 

c) osoba z wykształceniem co najwyżej ponadgimnazjalnym, 

d) osoba zamieszkująca na terenie powiatu białostockiego lub m.Białystok lub powiatu 

łomżyńskiego lub m.Łomża (woj.podlaskiego). 
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2. W przypadku gdy Beneficjentem Ostatecznym jest pracownik zatrudniony u przedsiębiorcy               

( w tym osoby wykonujące pracę na podstawie umowy cywilno prawnej) muszą być spełnione 

łącznie następujące warunki:” 

a) wszystkie podmioty biorące udział w realizacji projektu są niezależnymi od pracodawcy 

Uczestnikami szkolenia 

b) pracownicy zatrudnieni w jednym miejscu pracy (u jednego pracodawcy) stanowią nie więcej 

niż 20 % uczestników jednego szkolenia w ramach tego samego projektu. 

3. Organizator usług szkoleniowych / doradczych - podmiot bezpośrednio realizujący usługę 

szkoleniową lub/i doradczą dla Beneficjenta ostatecznego, w ramach Projektu.  

4. Biuro projektu  - miejsce, w którym działalność prowadzi Wykonawca Projektu:  

ul. Witosa 34, 15-660 Białystok. 

§3 

Zakres usług oferowanych w projekcie 

1. Projekt obejmuje działania skierowane do Beneficjentów Ostatecznych:  

o Warsztat- aktywność zawodowa (12h/ grupę ) 

o Z komputerem na Ty- szkolenie wspomagające szkolenie komputerowe (80h/ grupa, 

różne grupy zaawansowania) 

o szkolenia zawodowe (jedno do wyboru):  

- Projektowanie i zakładanie ogrodów (120h/ grupa) 

- Kadry i płace (120h/grupa) 

-Kierowca samochodu ciężarowego kat. C + przewóz rzeczy i przewóz materiałów 

niebezpiecznych 

- Kierowca autobusu kat. D (80 h/ gr.) 

- Operator koparko- ładowarki (202 h/gr.) 

2. Szkolenia i warsztat będą prowadzone na terenie powiatu białostockiego lub m. Białystok lub 

powiatu łomżyńskiego lub m. Łomża.  

§ 4 

Warunki uczestnictwa w projekcie 

1. Beneficjentami Ostatecznymi Projektu mogą być wyłącznie osoby, które w dniu podpisania 

deklaracji uczestnictwa w projekcie spełnią łącznie warunki zdefiniowane  

w § 2 pkt 1.  

5. Struktura grupy docelowej: 

Lista uczestników zostanie skonstruowana według następujących założeń: 
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a) 100 % osoby pracujące (84 osoby), z wykształceniem co najwyżej ponadgimnazjalnym, po 50 

roku życia  zgłaszające udział w projekcie z własnej inicjatywy   

b) 48 Kobiet 

c) 36 Mężczyzn 

d) 42 osoby z terenów wiejskich lub miejsko-wiejskich  

e) 42 osoby z powiatu białostockiego i m. Białystok (24 Kobiet i 18 mężczyzn) 

f) 42 osoby z powiatu łomżyńskiego i m. Łomża (24 Kobiet i 18 mężczyzn) 

g) 100 % (84 os.) zatrudnieni,  w tym: 

- w mikroprzedsiębiorstwie: 30 osób 

- w małym przedsiębiorstwie: 34 osób 

- w średnim przedsiębiorstwie: 12 osób  

- w administracji publicznej: 8 osób 

h) Pracownicy zatrudnieniu u jednego pracodawcy stanowią nie więcej niż 20% uczestników 

jednego szkolenia w ramach tego projektu. 

i) Udział Beneficjentów Ostatecznych w projekcie jest bezpłatny. 

2. Udział w projekcie rozpoczyna się z chwilą podpisania Deklaracji uczestnictwa w projekcie 

oraz akceptacji niniejszego Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. 

§5 

Zasady rekrutacji i selekcji 

1. Postępowanie rekrutacyjne jest obligatoryjne dla wszystkich kandydatów na Beneficjentów 

Ostatecznych. Rekrutacja i selekcja zostaną przeprowadzone zgodnie z polityką równych 

szans i płci. 

2. Warunkiem zgłoszenia udziału w projekcie jest złożenie w Biurze Projektu Formularza 

zgłoszeniowego oraz zaświadczenia o zatrudnieniu.  

3. Zgłoszenia kandydatów na Beneficjentów Ostatecznych będą przyjmowane w Biurze 

Projektu. Zgłoszenia można składać osobiście, pocztą elektroniczną lub za 

pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres do dnia: 

a) w powiecie białostockim i m. Białystok do 30.06.2012  

b) w powiecie łomżyńskim i m. Łomża do 31.12.2012 

Biuro Projektu Training Group Danuta Gorlewska 

ul. Witosa 34, 15-660 Białystok 

biuro@training-group.com.pl 

4. Za termin dokonania zgłoszenia uważana będzie data wpływu Formularza zgłoszeniowego do 

Biura projektu. 
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5. Ostateczna decyzję o zakwalifikowaniu kandydatów do udziału w Projekcie zostanie podjęta 

przez Koordynatora projektu i Asystent Koordynatora na podstawie założeń projektowych 

oraz kolejności nadesłanych zgłoszeń. 

6. Rekrutacja prowadzona jest przy uwzględnieniu następujących kryteriów: 

o Spełnienie wymagań formalnych (tj. osoba pracująca, po 50 roku życia, z wykształceniem 

co najwyżej ponadgimnazjalnym, zgłaszająca udział w projekcie z własnej inicjatywy) 

o Poprawność wypełnionych dokumentów (formularza zgłoszeniowego) 

o Priorytetowo zostaną potraktowani: kobiety, mieszkańcy wsi, osoby w wieku 50+, 

o Rozpatrzeniu podlegają motywy udziału oraz wiedza bazowa, a wątpliwości rozstrzyga 

kolejność zgłoszeń 

7. W wyniku zakończenia rekrutacji zostanie utworzona lista Uczestników Projektu oraz lista 

rezerwowa kandydatów na uczestników. 

8. Decyzje Koordynatora są podejmowane jako ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

9. Poinformowanie kandydata o zakwalifikowaniu się do udziału w Projekcie drogą telefoniczną, 

pocztą elektroniczną lub tradycyjną. 

10. Złożone dokumenty zgłoszeniowe nie podlegają zwrotowi. 

§ 6 

Zasady uczestnictwa w usługach 

1. Beneficjent Ostateczny jest zobowiązany do: 

a) zapoznania się, przestrzegania zapisów i śledzenia zmian niniejszego Regulaminu, 

b) uczestnictwa w szkoleniach, zgodnie z wyznaczoną ścieżką udziału w projekcie obejmującą: 

- Warsztat- aktywność zawodowa (12h/ grupę ) 

- Z komputerem na Ty- szkolenie wspomagające szkolenie komputerowe (80h/ grupa, różne 

grupy zaawansowania) 

- szkolenia zawodowe (jedno do wyboru):  

- Projektowanie i zakładanie ogrodów (120h/ grupa) 

- Kadry i płace (120h/grupa) 

-Kierowca samochodu ciężarowego kat. C + przewóz rzeczy i przewóz materiałów  

niebezpiecznych 

- Kierowca autobusu kat. D (80 h/ gr.) 

- Operator koparko- ładowarki (202 h/gr.) 

c) potwierdzania uczestnictwa we wszystkich zaplanowanych formach wsparcia poprzez 

każdorazowe złożenie własnoręcznie podpisu na liście obecności lub innych dokumentach 

(np. pokwitowanie odbioru materiałów szkoleniowych), 
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d) przystąpienia do egzaminów wewnętrznych i zewnętrznych; 

e) punktualności na wszystkich zajęciach; 

f) każdorazowego usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach szkoleniowych w terminie 3 dni 

od daty jej wystąpienia; 

g) aktywnego uczestnictwa na zajęciach szkoleniowych i doradczych zgodnie z wyznaczoną 

ścieżką udziału w projekcie, 

h) wypełniania ankiet ewaluacyjnych i monitoringowych (np. ankiety oceny szkolenia, 

doradztwa),  

2. Warunkiem ukończenia danego szkolenia jest 80% frekwencja podczas zajęć. 

3. W przypadku, gdy Beneficjent Ostateczny zakwalifikowany na szkolenie z uzasadnionych 

przyczyn nie może brać udziału w szkoleniu, zobligowany jest niezwłocznie powiadomić  

o tym fakcie pracownika Biura Projektu telefonicznie: 85 66 11 55 lub osobiście w Biurze 

Projektu przy ul. Witosa 34 w Białymstoku. 

4. W przypadku gdy szkolenie nie odbędzie się z winy organizatora szkolenia, zaproponowany 

zostanie inny termin szkolenia 

5. Organizacja szkoleń 

Szkolenia w ramach projektu będą organizowane w dwóch edycjach: 

a) Edycja I powiat białostocki i m. Białystok 

- rekrutacja i promocja (przyjmowanie zgłoszeń) do 30.06.2012 

 - warsztat- aktywność zawodowa lipiec 2012 r., luty- marzec 2013 r. 

 - z komputerem na Ty (szkolenie komputerowe) sierpień 2012- styczeń 2013 

 - szkolenia zawodowe: 

- Projektowanie i zakładanie ogrodów wrzesień 2012- styczeń 2013 

- Kadry i płace październik 2012- marzec 2013 

-Kierowca samochodu ciężarowego kat. C + przewóz rzeczy i przewóz materiałów  

niebezpiecznych wrzesień 2012- styczeń 2013 

- Kierowca autobusu kat. D (80 h/ gr.) wrzesień 2012- styczeń 2013 

- Operator koparko- ładowarki (202 h/gr.) wrzesień 2012- styczeń 2013 

 

b) Edycja II powiat łom żyński i m. Łomża 

- rekrutacja i promocja (przyjmowanie zgłoszeń) do 31.12.2012 

 - warsztat- aktywność zawodowa styczeń 2013 r., sierpień- wrzesień 2013 r. 

 - z komputerem na Ty (szkolenie komputerowe) luty 2013- sierpień 2013 

 - szkolenia zawodowe: 
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- Projektowanie i zakładanie ogrodów marzec- wrzesień 2013 

- Kadry i płace luty- sierpień 2013  

-Kierowca samochodu ciężarowego kat. C + przewóz rzeczy i przewóz materiałów  

niebezpiecznych luty- wrzesień 2013 

- Kierowca autobusu kat. D (80 h/ gr.) marzec- wrzesień 2013  

- Operator koparko- ładowarki (202 h/gr.) kwiecień- wrzesień 2013 

 

6. Liczebność grup docelowych 

- warsztat- aktywność zawodowa ok. 14 osób w grupie, 6 grup 

 - z komputerem na Ty (szkolenie komputerowe) ok. 14 osób w grupie, 6 grup 

 - szkolenia zawodowe: 

- Projektowanie i zakładanie ogrodów ok. 12 osób w grupie, 2 grupy 

- Kadry i płace ok. 12 osób w grupie, 2 grupy 

-Kierowca samochodu ciężarowego kat. C + przewóz rzeczy i przewóz materiałów  

niebezpiecznych ok. 6 osób w grupie, 2 grupy 

- Kierowca autobusu kat. D (80 h/ gr.) ok. 6 osób w grupie, 2 grupy 

- Operator koparko- ładowarki (202 h/gr.) ok. 6 osób w grupie, 2 grupy 

 

§7 

Proces monitoringu i oceny 

1. Zgodnie z Wymogami Projektu, wszyscy Beneficjenci ostateczni podlegają procesowi 

monitoringu i ewaluacji, mającemu na celu ocenę skuteczności działań podjętych  

w ramach Projektu. 

2. Wszyscy Beneficjenci Ostateczni, w ramach procesu monitoringu zobowiązani są do 

udzielania informacji na temat przebiegu i rezultatów uczestnictwa w Projekcie, do 6 miesięcy 

po zakończeniu udziału w Projekcie. 

3. Wszyscy Beneficjenci Ostateczni Projektu, akceptując niniejszy Regulamin, wyrażają zgodę 

na upublicznienie wizerunku w postaci zdjęć, na potrzeby dokumentacji i/ lub promocji 

Projektu. 

§ 8 

Zasady rezygnacji i wykluczenia z uczestnictwa w Projekcie 

1. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach  

i następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia na formularzu dostarczonym przez 

Organizatora.  
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2. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w Projekcie bez ponoszenia 

odpowiedzialności finansowej wyłącznie w przypadku gdy: 

a) rezygnacja zgłoszona zostanie do Koordynatora Projektu do 7 dni przed rozpoczęciem 

udziału w pierwszej formie wsparcia – w formie pisemnej, bez konieczności 

dokumentowania powodu rezygnacji, 

b) rezygnacja z uczestnictwa w projekcie w trakcie udziału w jakiejkolwiek formie 

wsparcia została zgłoszona do Koordynatora w terminie do 7 dni od momentu 

zaistnienia przyczyny powodującej konieczność rezygnacji. Rezygnacja taka jest 

usprawiedliwiona ważnymi powodami osobistymi lub zawodowymi (choroba, 

podjęcie pracy, inne istotne powody zaakceptowane przez Koordynatora). Należy 

podać powody rezygnacji oraz przedłożyć zaświadczenie lub inny stosownej rangi 

dokument od odpowiedniej instytucji (np. zwolnienie lekarskie). 

3. W przypadku rezygnacji Uczestnika Projektu z udziału w jakiejkolwiek formy wsparcia z 

nieuzasadnionych przyczyn lub skreślenia z listy uczestników spowodowanego 

niewypełnieniem postanowień zawartych w regulaminie (m.in. obecności na zajęciach), 

uczestnik ma obowiązek na żądanie Koordynatora Projektu: 

a) zwrócić materiały szkoleniowe, 

b) zwrócić koszty zaplanowanej ścieżki udziału w projekcie w kwocie 4 795,58 PLN za 

osobę, na wskazany przez Koordynatora Projektu rachunek bankowy wyodrębniony 

do obsługi projektu. 

4. Na miejsce osoby rezygnującej do udziału w projekcie zostanie zakwalifikowana pierwsza 

osoba z listy rezerwowej nie później niż przed rozpoczęciem szkoleń zawodowych po 

uprzednim skorzystaniu z przynajmniej 4 godzin doradztwa indywidualnego wykonanego 

bezpłatnie przez doradcę zawodowego w przypadku braku środków na takie doradztwo.  

5. Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika z listy uczestników szkolenia 

w przypadku naruszenia przez niego niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia 

społecznego, w szczególności w przypadku naruszenia nietykalności cielesnej innego 

słuchacza, lektora lub pracownika biura projektu, udowodnionego aktu kradzieży lub 

wandalizmu.  
§9 

Pozostałe 

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.05.2012 r.  

2. Regulamin obowiązuje przez okres realizacji Projektu. 

3. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Training Group Danuta Gorlewska. 
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4. Ogólny nadzór nad realizacją Projektu, a także rozstrzygnięciem spraw nie uregulowanych 

niniejszym Regulaminem, pozostaje w gestii Koordynatora Projektu. 

5. Training Group Danuta Gorlewska zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego 

Regulaminu, w każdym momencie realizacji Projektu. 

6. Training Group Danuta Gorlewska nie ponosi odpowiedzialności za zmiany                       

w dokumentach programowych i wytycznych do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 

Cywilnego. Właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć w wyniku realizacji 

niniejszego regulaminu jest Sąd Okręgowy w Białymstoku (15-950), ul. M. Skłodowskiej-

Curie 1. 

 


