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REGULAMIN PROJEKTU 

nr RPWP.08.02.00-30-0024/15 

pt. „Szkolenia z języka niemieckiego dla mieszkańców Poznania i powiatu poznańskiego”  

 
INFORMACJE OGÓLNE 

 

1. Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach realizowanych w ramach 
projektu nr RPWP.08.02.00-30-0024/15 pt „Szkolenia z języka niemieckiego dla mieszkańców Poznania 
i powiatu poznańskiego”, 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, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Oś Priorytetowa nr. 8: 
Edukacja, Działanie 8.2 Uczenie się przez całe życie oraz wkładu własnego Projektodawcy 
stanowiących środki prywatne na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa 
Wielkopolskiego- Instytucją Pośredniczącą. 

3.  Projektodawcą jest firma Tag – Consulting Marta Maciejak Tomczyk z siedzibą w Łodzi przy ul. 
Łukowej 18a/5 wpisana do Rejestru Agencja Zatrudnienia pod numerem 12521 oraz do Rejestru 
Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.10/00068/2015 

4. Projekt realizowany jest od 01.02.2016 roku do 30.06.2017 roku. 
5. Celem głównym projektu jest podwyższenie poziomu kompetencji językowych wśród 288 osób 

dorosłych (bezrobotnych/biernych zawodowo/pracujących/ w tym 150 kobiet  i 138 mężczyzn) 
wyłącznie o niskich kwalifikacjach w wieku powyżej 25 lat uczących się/pracujących/zamieszkujących 
w rozumieniu KC w Poznaniu lub powiecie poznańskim, w tym minimum 50% osób powyżej 50 roku 
życia . 100 % osób to osoby które nie uczestniczyły w programie Life Long Learning 

6. Wśród 288 osób, które przystąpią do Projektu 46 osób to osoby bezrobotne (zarejestrowane w 
Urzędzie Pracy), 98 osób to osoby bierne zawodowo oraz 144 osoby pracujące. 

7. 100 % osób uczestniczących w Projekcie to osoby w wieku od 25 lat o niskich kwalifikacjach, w tym 50 
% to osoby w wieku powyżej 50 lat. 

8. 100 %  os. uczestniczącymi w proj. są os. które nie uczestniczyły w programie Life Long Learning 
9. Działania w projekcie realizowane będą z zachowaniem równości szans. 
10. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:  

a) Projekcie - należy przez to rozumieć projekt nr RPWP.08.02.00-30-0024/15 pt „Szkolenia z 
języka niemieckiego dla mieszkańców Poznania i powiatu Poznańskiego”, realizowany w 
ramach umowy o dofinansowanie projektu podpisanej pomiędzy Urzędem Marszałkowskim 
Województwa Wielkopolskiego a firmą Tag – Consulting Marta Maciejak Tomczyk, w ramach 
Działania 8.2 Uczenie się przez całe życie. 

b) Regulaminie - należy przez to rozumieć Regulamin Projektu nr RPWP.08.02.00-30-0024/15. 
c) Projektodawca - należy przez to rozumieć: Tag Consulting Marta Maciejak Tomczyk  z siedzibą 

w Łodzi przy ul. Łukowej 18a/5 
d) Biurze projektu - należy przez to rozumieć komórkę organizacyjną Projektodawcy do 

zarządzania i obsługi projektu oraz kontaktu i współpracy z Uczestnikami Projektu 
e) Uczestniku projektu (UP) - należy przez to rozumieć osoby bezpośrednio korzystające  

z udzielanego wsparcia czyli uczestnicy szkoleń. 
11. Regulamin określa:  

a) kryteria uczestnictwa w projekcie;  
b) procedurę rekrutacji;  
c) zasady organizacji poszczególnych form wsparcia;  
d) zasady uczestnictwa w projekcie i monitoringu;  
 



 

 
 

2 
 

e) postanowienia końcowe.  
 
 

 
KRYTERIA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

 

1) Projekt skierowany jest wyłącznie do osób, które na dzień przystąpienia do Projektu spełniają następujące 
kryteria: 
a) mieszkają na terenie Poznania i powiatu poznańskiego 
b) są w wieku powyżej 25 lat, 
c) posiadają niskie kwalifikacje tj. posiadają wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie, co oznacza, 

że edukacja zakończyła się najpóźniej na poziomie szkoły średniej (liceum ogólnokształcące, liceum 
profilowane, technikum) lub szkoły zawodowej. Do grupy nie zaliczają się osoby, które ukończyły 
szkołę lub studium policealne. 

d) Są osobami bezrobotnymi (zarejestrowanymi w Urzędzie Pracy), biernymi zawodowo lub pracującymi.  
e) Są  osobami uczestniczącymi w proj. są os. które nie uczestniczyły w programie Life Long Learning 
 

 
WYJAŚNIENIE POJĘĆ: 
 
Osoba bierna zawodowo - to osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje  i 

nie jest bezrobotna). Osoba będąca 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), uznawana jest za bierną zawodowo, chyba że jest zarejestrowana już jako bezrobotna 

(wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). Osoba prowadząca działalność na własny rachunek (w tym 

bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność członek rodziny) nie jest uznawany za biernego 

zawodowo. Status na rynku pracy jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie. 

 

Pracujący –to osoby w wieku 15 lat i więcej, które wykonują pracę, za którą otrzymują wynagrodzenie, z której 

czerpią zyski lub korzyści rodzinne lub osoby posiadające zatrudnienie lub własną działalność, które jednak 

chwilowo nie pracowały ze względu na np. chorobę, urlop, spór pracowniczy czy kształcenie się ub szkolenie 

.Osoby prowadzące działalność na własny rachunek – prowadzące działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne 

lub praktykę zawodową- są również uznawane za pracujących, o ile spełniony jest jeden z poniższych 

warunków:1) Osoba pracuje w swojej działalności, praktyce zawodowej lub gospodarstwie rolnym w celu 

uzyskania dochodu, nawet jeżeli przedsiębiorstwo nie osiąga zysków. Definicja określona na podstawie 

Wytycznych KE dot. monitorowania i ewaluacji EFS 2014-20202); 2) Osoba poświęca czas na prowadzenie 

działalności gospodarczej, praktyki zawodowej czy gospodarstwa rolnego, nawet jeżeli nie zrealizowano żadnej 

sprzedaży lub usług i nic nie wyprodukowano (na przykład: rolnik wykonujący prace w celu utrzymania swojego 

gospodarstwa; architekt spędzający czas w oczekiwaniu na klientów w swoim biurze; rybak naprawiający łódkę 

czy siatki rybackie, aby móc dalej pracować; osoby uczestniczące w konwencjach lub seminariach); 3) Osoba 

jest w trakcie zakładania działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego lub praktyki zawodowej; zalicza się 

do tego zakup lub instalację sprzętu, zamawianie towarów w ramach przygotowań do uruchomienia 

działalności. Bezpłatnie pomagający członek rodziny uznawany jest za osobę pracującą jeżeli wykonywaną przez 

siebie pracą wnosi bezpośredni wkład w działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne lub praktykę zawodową 

będącą w posiadaniu lub prowadzoną przez spokrewnionego członka tego samego gospodarstwa domowego. 

Bezrobotni to osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia. 
Definicja uwzględnia osoby zarejestrowane jako bezrobotne zgodnie z krajowymi definicjami, nawet jeżeli nie 
spełniają one wszystkich trzech kryteriów. W Projekcie „Szkolenie z języka niemieckiego dla mieszkańców 
Poznania i powiatu poznańskiego” osoby bezrobotne muszą być zarejestrowane w Urzędzie Pracy. 
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Life Long Learning czyli są to osoby które dotąd nie uczestniczyły we wsparciu LLL w POKL (niezależnie od 
rodzaju działania). 
 

2) Liczba uczestników projektu jest ograniczona. W projekcie udział wezmą 288 osoby (w tym 144 osób po 50 

roku życia), w tym 150 kobiet i 138 mężczyzn zainteresowanych uzyskaniem wsparcia oferowanego w 

projekcie w zakresie  szkoleń z języka niemieckiego na poziomie A1/A2 lub B1/B2 

 
PROCEDURA REKRUTACJI I SELEKCJI UCZESTNIKÓW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE 

 

1. Proces rekrutacji będzie się odbywał od 1 lutego  do 31 stycznia 2017 r.  
2. Osoby chętne do wzięcia udziału w szkoleniach realizowanych w ramach projektu zgłaszają chęć 

uczestnictwa w szkoleniach poprzez wypełnienie formularza rekrutacyjnego oraz niezbędnych 
oświadczeń dostępnych w biurze projektu i na stronie internetowej projektu: 
www.niemieckiwpoznaniu.tag-consulting.pl 

3. Wzory dokumentów niezbędnych do zgłoszenia uczestnictwa w projekcie można otrzymać w biurze 
projektu oraz na stronie internetowej www.niemieckiwpoznaniu.tag-consulting.pl 

4. Zgłoszenia, które wpłynęły po wyznaczonym terminie lub są niekompletne, nie podlegają procedurze 
kwalifikacyjnej 

5. Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z zasadami równych szans. 
6. Weryfikacji otrzymanych zgłoszeń dokonuje się na podstawie n/w kryteriów: 

a. spełnienie warunków zapisanych w pkt. 1 „Kryteria uczestnictwa w Projekcie”, 
b. kolejność zgłoszeń, 
c. dostarczenie kompletu dokumentów wymienionych w 2 powyżej 
d. innych kryteriów stosowanych przez Projektodawcę w procesie rekrutacji, które są podane 

we wniosku o dofinansowanie projektu. 
7. W przypadku zgłoszenia się do projektu większej liczby osób niż miejsc utworzona zostanie lista 

rezerwowa. 
8. Etapy procedury rekrutacyjnej: 

 
ETAP I 
Zapoznanie się z Regulaminem projektu umieszczonym na stronie internetowej projektu  
www.niemieckiwpoznaniu.tag-consulting.pl 
ETAP II 
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobowiązane są dostarczyć formularz zgłoszeniowy  
wraz z niezbędnymi oświadczeniami oraz zapoznania się z regulaminem Projektu. Dokumenty można 
dostarczyć do biura projektu, wysłać pocztą lub za pomocą Internetu. 
 
 
Do dalszego procesu rekrutacyjnego brane będą tylko kompletne zgłoszenia, opatrzone własnoręcznym 
podpisem oraz datą wypełnienia. Wysłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem kandydata 
do udziału w projekcie. 
 

Wzory dokumentów są dostępne na stronie internetowej projektu: www.niemieckiwpoznaniu.tag-consulting.pl  
oraz w biurze projektu w wersji drukowanej. 
 
ETAP III 
Dokonana zostanie wstępna weryfikacja zgłoszeń (poprawność i kompletności złożonych dokumentów - w 
przypadku braków kandydaci będą mieli możliwość uzupełnienia dokumentów). 
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W procesie rekrutacji zachowany zostanie udział osób z wyznaczonych podgrup ze względu na status na rynku 
pracy (patrz pkt. 6 „Informacje ogólne”). Kandydatów oceniać będzie Kierownik Projektu oraz specjalista do 
spraw organizacyjnych.  
 
W przypadku, gdy zostanie stwierdzona możliwość niespełnienia zasady równości szans Projektodawca 

zastrzega, że do tego czasu będzie rekrutował same kobiety.  

 

 
ETAP IV 
Zostanie sporządzona ostateczna lista uczestników Projektu oraz stworzona lista rezerwowa, uruchomiona w 
przypadku rezygnacji osoby wcześniej zakwalifikowanej.  
 
Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną o tym poinformowane  

telefonicznie. Osoby staną się uczestnikami projektu po podpisaniu wewnątrz projektowej umowy oraz 

dostarczeniu w wyznaczonym terminie wymaganych dokumentów. 

9. Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej projektu 
www.niemieckiwpoznaniu.tag-consulting.pl oraz pisząc na adresem e-mail rtomczyk@ikmg.pl  

ZASADY ORGANIZACJI POSZCZEGÓLNYCH FORM WSPARCIA  
 

1. W ramach projektu przeprowadzone zostanie kompleksowe wsparcie w postaci: 
 
1 .Szkolenia z języka niemieckiego na poziomie A1/A2 lub B1/B2 (w zależność do jakiej grupy uczestnik 

zostanie zakwalifikowany)- 120 h na grupę,  
2. Zajęcia będą realizowane w terminach przewidzianych w harmonogramie. Organizator zastrzega sobie 

prawo do dokonywania zmian w harmonogramie. Uczestnicy będą o zmianach informowani na 
bieżąco i każdorazowo przekazany im zostanie nowy aktualny harmonogram.  

3. Szkolenia będą odbywać się w dni robocze lub w weekendy w trybie popołudniowym lub dziennym. 
4. Projektodawca projektu zapewnia niezbędne do realizacji projektu zaplecze lokalowe, techniczne i 

kadrowe. 
5. Do realizacji szkoleń wykorzystana zostanie metodyka: wykładu i ćwiczeń.  
6. Obecność uczestnika na zajęciach potwierdzana jest każdorazowo przez trenera za pomocą 

sprawdzenia listy obecności. 
7. Uczestnik zobowiązany jest do punktualnego stawiania się na zajęcia. 
8. Uczestnik zobowiązany jest do przystąpienia do egzaminu końcowego, potwierdzającego osiągnięcie 

kompetencji językowej na poziomie A2 lub B2– zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia 
Językowego. 

9. Projektodawca projektu wyjątkowo dopuszcza usprawiedliwioną nieobecność na zajęciach, 
spowodowaną chorobą lub ważnymi okolicznościami życiowymi. Okoliczności te muszą mieć 
potwierdzenie w dokumentach. 

10. Uczestnik otrzymuje: 
a. komplet materiałów szkoleniowych – podręczniki, 
b. zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. 

 
 

ZASADY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE I MONITORINGU 
 

1. Szkolenia z języka niemieckiego w projekcie są bezpłatne 

2. Uczestnicy projektu zobowiązani są do:  
a. regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach (min. 80% obecności),  
b. potwierdzenia uczestnictwa każdorazowo na liście obecności,  
c. udziału w procesie monitoringu i ewaluacji projektu, w tym m.in. do wypełniania ankiet, 

dokumentów  i testów sprawdzających, zgody na jednorazowe zdjęcie na szkoleniach,  

mailto:rtomczyk@ikmg.pl
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d. uczestniczenia w całym cyklu szkoleniowym i egzaminacyjnym,  
e. przystąpienia do wymaganych egzaminów wewnętrznych i zewnętrznych 
f. dostarczenia wymaganych dokumentów projektowych,  
g. bieżącego informowania Projektodawcy o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić ich dalszy 

udział w projekcie oraz zgłaszania – w formie wyłącznie pisemnej - wszelkich zmian dotyczących 
informacji zawartych w dokumentach rekrutacyjnych. 

3. Uczestnik Projektu jest uprawniony do złożenia rezygnacji z udziału w projekcie najpóźniej 3 dni 
roboczych przed rozpoczęciem pierwszej formy wsparcia. W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z 
udziału w projekcie Uczestnik projektu może zostać obciążony kosztem kursów.  

4. Realizator zastrzega sobie prawo skreślenia Uczestnika z listy Uczestników Projektu w następujących 
przypadkach:  
a) naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu,  
b) rażącego naruszenia porządku organizacyjnego podczas realizacji poszczególnych form wsparcia,  
c) opuszczenia przez Uczestnika ponad 20% czasu każdego rodzaju zajęć . 

5. Uczestnik, który zrezygnował z uczestnictwa w Projekcie z powodu poważnej choroby, zobowiązany 
jest okazać zwolnienie lekarskie w terminie 3 dni od otrzymanie niniejszego dokumentu.  

6. Osoba rezygnująca ze szkolenia w czasie trwania zajęć obciążona będzie procentowo kosztami 
poniesionymi przez Projektodawcę projektu w przeliczeniu na jednego uczestnika danego szkolenia. 

7. Uczestnik nie ponosi kosztów szkoleń pod warunkiem, że: 
a) wycofa swoje uczestnictwo w szkoleniu nie później niż na 3 dni przed jego rozpoczęciem, 
b) będzie uczestniczył w min. 80% zajęć szkoleniowych oraz przystąpi do egzaminów 

przewidzianych w projekcie, 
c) wypełni w terminie wszystkie wymagane przez przepisy związane z realizacją projektu 

dokumenty, sprawozdania i ankiety, 
d) nie zostanie skreślony z listy uczestników. 

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

9. 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. 
Uczestnik zostanie także skreślony z listy obecności, jeżeli swoim zachowaniem  będzie utrudniał 
prowadzenie szkolenia oraz odbiór treści szkolenia innym uczestnikom projektu, lub w inny sposób 
naruszał normy współżycia społecznego. 

10. Warunkiem ukończenia szkolenia i uzyskania certyfikatu o ukończeniu szkolenia jest odpowiednia 
frekwencja (uczestnictwo w min. 80% zajęć szkoleniowych) i przystąpienie do egzaminu końcowego. 

11. Warunkiem uzyskania certyfikatu kompetencji językowej  jest pozytywne zaliczenie egzaminu 
końcowego. 
 
 

 
 

 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 12.01.2017 r. 
2. Projektodawca zastrzega sobie prawo do zmian i uzupełniania Regulaminu w trakcie trwania projektu. 
3. Regulamin dostępny jest w Biurze Projektu i na stronie internetowej projektu 

www.niemieckiwpoznaniu.tag-consulting.pl 
4. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem, rozstrzyga Tag – Consulting  Marta Maciejak - 

Tomczyk zgodnie z wytycznymi Instytucji Wdrażającej odnośnie realizacji umowy o dofinansowanie 
projektu. 



 

 
 

6 
 

 

 

Potwierdzam zapoznanie się z Regulaminem: 

1……………………………………………………………   

2…………………………………………………………… 

3……………………………………………………………   

4…………………………………………………………… 

5…………………………………………………………….    

6…………………………………………………………….   

7…………………………………………………………….   

8……………………………………………………………. 

9……………………………………………………………. 

10…………………………………………………………… 

11…………………………………………………………… 

12…………………………………………………………… 


