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REGULAMIN  REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

tekst jednolity z dn. 13.08.2019 roku 

„Polsko – niemiecka szkoła dobrych kadr zawodowych” nr POWR.04.02.00-00-IN22/19 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w Projekcie „Polsko – niemiecka szkoła dobrych kadr 

zawodowych” nr POWR.04.02.00-00-IN22/19, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w 

ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i 

współpraca międzynarodowa, działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej. 

2. Projekt realizowany jest przez Fundację Kształcenia Zawodowego i Międzykulturowego "Faveo" wraz z 

partnerami: ATTESTOR sc Ewa Kuzilek-Sekścińska, Ewa Suchożebrska, oraz Ausbildungsverbund 

Olefinpartner gGmbH. 

3. Działania realizowane będą na terenie Polski i Niemiec. 

4. Projekt realizowany jest od 01.08.2019 roku do 31.07.2020 roku. 

5. Ogólny nadzór nad realizacją Projektu oraz podejmowanie decyzji dotyczących realizacji Projektu 

pozostaje w gestii Lidera Projektu, który działa w porozumieniu z Partnerami Projektu. 

6. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „Polsko – niemiecka szkoła dobrych kadr zawodowych” 

określa w szczególności: 

a) założenia Projektu, 

b) kryteria uczestnictwa w Projekcie, 

c) zasady rekrutacji, 

d) zasady rezygnacji z udziału w Projekcie, 

e) uprawnienia i obowiązki uczestników Projektu, 

f) zasady monitoringu i kontroli, 

g) zakończenie udziału w Projekcie, 

h) postanowienia końcowe. 

 

§ 2 

Słownik Pojęć 

1. Projekt -   projekt „Polsko – niemiecka szkoła dobrych kadr zawodowych” nr POWR.04.02.00-00-IN22/19 

współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach  dofinansowania projektu: Program Operacyjny 

Wiedza Edukacja Rozwój, Poddziałanie 4.2 IV Innowacje społeczne i współpraca międzynarodowa, 

Programy mobilności ponadnarodowej. 

2. Projektodawca (Beneficjent, Lider Projektu) - Fundacja Kształcenia Zawodowego i Międzykulturowego 

"Faveo" z siedzibą we Wrocławiu, ulica A.Kmicica 56. 

3.  Kierownik Projektu – osoba zarządzająca projektem. 

4.  Kandydat/ka – osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w projekcie. 

5.  Uczestnik/czka Projektu – osoba zakwalifikowana do udziału w Projekcie, tj. osoba, która spełnia kryteria 

kwalifikowalności uprawniające do udziału w Projekcie wskazane w § 4 niniejszego Regulaminu, przekazała 

dane niezbędne do wykazania Uczestnika/czki w systemie SL2014 i podpisał/ła Umowę uczestnictwa w 

Projekcie. 

6.  Biuro Projektu – ulica A.Kmicica 56, 54-514 – Wrocław. 
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7.  Strona Internetowa Projektu – strona www.szkola-kadr.fundacja-faveo.pl 

8.  Regulamin – Niniejszy dokument – Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „Polsko – niemiecka 

szkoła dobrych kadr zawodowych”, numer POWR.04.02.00-00-IN22/19. 

9. K/M/ON – kobieta / mężczyzna / osoba z niepełnosprawnościami. 

10. Tutor – ekspert wspierający uczestników projektu na każdym etapie jego realizacji. 

 

§ 3 

Założenia Projektu 

1. Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych i kluczowych 36 Instruktorów 

Praktycznej Nauki Zawodu lub Kandydatów na Instruktorów Praktycznej Nauki Zawodu z branży 

chemicznej przygotowujących się do kształcenia dualnego, dzięki udziałowi w programie mobilności 

ponadnarodowej. 

2. Wsparcie kierowane jest do 40 osób (K/M/ON) w tym 36 Instruktorów Praktycznej Nauki Zawodu i 4 

Kandydatów na Instruktorów Praktycznej Nauki Zawodu. 

3. W ramach projektu: 

 40 uczestników zwiększy swoje kompetencje w zakresie porozumiewania się w języku ojczystym w 

tym: komunikowania i budowania relacji instruktor-uczeń, 

 40 uczestników zdobędzie wiedzę o systemie dualnym w Niemczech, 

 4 uczestników zdobędzie nowe kompetencje zawodowe - instruktor praktycznej nauki zawodu z 

przygotowaniem pedagogicznym, 

 36 uczestników opracuje z tutorem program pracy z uczniem. 

4. Wartością dodaną projektu jest nawiązanie współpracy pomiędzy partnerstwem - zakładami z branży 

chemicznej w Niemczech - uczestnikami projektu zatrudnionymi w polskich firmach z branży chemicznej. 

5. Wsparcie oferowane w ramach Projektu jest dobrowolne i bezpłatne. 

 

§ 4 

Kryteria uczestnictwa w Projekcie 

1. Uczestnikiem/czką Projektu może zostać osoba spełniająca następujące warunki: 

a) w chwili przystąpienia do Projektu jest osobą pełnoletnią, 

b) jest zatrudniona w firmie z branży chemicznej lub pokrewnych w Polsce, 

c) jest instruktorem praktycznej nauki zawodu i posiada min. 5 letnie doświadczenie w pracy, lub 

d) jest kandydatem na instruktora praktycznej nauki zawodu i spełnia kryteria kwalifikacyjne na kurs 

pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu. 

 

§ 5 

Zasady rekrutacji 

1. Rekrutacja instruktorów praktycznej nauki zawodu (IPNZ) i kandydatów na instruktorów praktycznej nauki 

zawodu (KIPNZ) odbędzie się z zachowaniem zasad równości szans kobiet i mężczyzn oraz 

niedyskryminacji osób z niepełnosprawnościami i obejmie: 

 36 IPNZ z przygotowaniem pedagogicznym oraz 

 4 KIPNZ (bez przygotowania pedagogicznego). 

2. Dokumenty rekrutacyjne dla: 
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2.1 Instruktorów praktycznej nauki zawodu: formularz rekrutacyjny (w tym: oświadczenie o 

kwalifikowalności) – załącznik nr 1 do Regulaminu, deklaracja uczestnictwa w projekcie – załącznik nr 2 

do Regulaminu, oświadczenie kandydata na uczestnika projektu – załącznik nr 3 do Regulaminu. 

2.2 Kandydatów na instruktorów praktycznej nauki zawodu: formularz rekrutacyjny (w tym: oświadczenie 

o kwalifikowalności) – załącznik nr 1 do Regulaminu, deklaracja uczestnictwa w projekcie – załącznik 

nr 2 do Regulaminu, oświadczenie kandydata na uczestnika projektu – załącznik nr 3 do Regulaminu. 

oraz CV kandydata. 

2.3 Wzory w/w dokumentów dostępne będą w Biurze Projektu (siedziba Lidera), na stronie www projektu 

oraz na stronie www Partnera (firma Attestor S.C.). 

2.4 Dokumenty można składać: osobiście, pocztą tradycyjną oraz e-mailowo (w postaci skanu z podpisem 

kandydata/kandydatki) na adres info@fundacja-faveo.pl. Terminy składania formularzy podane będą 

na stronie internetowej projektu w zakładce Rekrutacja.  

2.5 Dokumenty rekrutacyjne powinny być wypełnione czytelnie, w języku polskim. W przypadku braków 

formalnych w formularzu typu brak podpisu, niezakreślenie wymaganego pola, uczestnikowi 

przysługuje prawo jednokrotnego uzupełnienia formularza w terminie 3 dni od wysłania informacji 

o brakach przez personel projektu. 

3. Etapy rekrutacji to: 

a) akcja informacyjna oraz składanie formularzy przez IPNZ i KIPNZ, 

b) rozmowy z IPNZ i KIPNZ, 

c) wybór IPNZ i KIPNZ do projektu. 

4. Kryteria formalne rekrutacji (spełnia/nie spełnia) dla: 

4.1. Instruktorów praktycznej nauki zawodu: 

a) osoba pełnoletnia, 

b) pracownik firmy z branży chemicznej lub pokrewnych, zatrudniony w Polsce, 

c) złożenie w terminie dokumentów rekrutacyjnych, 

d) minimum 5-letnie doświadczenie w pracy. 

4.2. Kandydaci na Instruktorów praktycznej nauki zawodu: 

a) osoba pełnoletnia, 

b) pracownik firmy z branży chemicznej lub pokrewnych, zatrudniony w Polsce, 

c) złożenie w terminie dokumentów rekrutacyjnych, 

d) spełnienie kryterium kwalifikacyjnego na kurs pedagogiczny. 

5. Dla obu w/w grup uczestników ustalono kryteria merytoryczne: 

a) poziom motywacji do rozwoju kompetencji w zakresie pracy z uczniem (skala 1-5, gdzie 1 – niska 

motywacja, 5 – wysoka motywacja), 

b) poziom porozumiewania się w języku niemieckim lub angielskim (skala 1-5, gdzie 1 – brak 

umiejętności porozumiewania się, 5 – zaawansowana umiejętność porozumiewania się). 

oraz kryterium premiujące – udział w projektach mobilności ponadnarodowej w ostatnich 3 latach (tj. 36 

miesiącach poprzedzających datę złożenia dokumentów rekrutacyjnych) - skala 1-3, gdzie 1 pkt 

przyznawany jest za udział w 2 i więcej projektach mobilności ponadnarodowej, 2 pkt. za udział w 1 

projekcie mobilności ponadnarodowej, a 3 pkt. za brak udziału w projektach mobilności ponadnarodowej. 

6. Rekrutacja do Projektu będzie dwuetapowa: 

6.1 Po ocenie formalnej, w której , kandydat/ka spełni wszystkie kryteria formalne, przejdzie do drugiego 

etapu rekrutacji – oceny merytorycznej. 

6.2 Do projektu zakwalifikowane będą osoby, które uzyskają minimum 8 pkt. w ocenie merytorycznej. 

6.3 W sytuacji uzyskania przez kandydatów/ki takiej samej ilości punktów - o zakwalifikowaniu do udziału 

w projekcie zdecyduje kolejność wpływu formularzy rekrutacyjnych. 
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6.4 Na podstawie wyników oceny, Zespół Rekrutacyjny (w składzie: przedstawiciel Lidera, przedstawiciel 

Partnera krajowego oraz przedstawiciel firmy) utworzy dwie listy rankingowe: zasadniczą i rezerwową. 

6.5 W przypadku rezygnacji/wykluczenia Uczestnika z udziału w projekcie, na zwolnione miejsce wejdzie 

pierwsza osoba z listy rezerwowej. 

7. Wszyscy kandydaci zostaną poinformowani o kryteriach i wynikach procesu rekrutacji. 

 

§ 6 

Zasady rezygnacji z udziału w Projekcie 

1. Uczestnik/czka Projektu ma prawo do rezygnacji z udziału w Projekcie, gdy rezygnacja zostanie złożona w 

Biurze Projektu na 14 dni przed przystąpieniem do Projektu – pod warunkiem złożenia pisemnej 

rezygnacji osobiście lub przez osobę upoważnioną, pocztą elektroniczną (w postaci skanu dokumentu z 

podpisem) bądź za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data dostarczenia dokumentu). 

2. W trakcie realizacji Projektu rezygnacja uczestnika/czki z udziału w Projekcie jest dopuszczalna 

w przypadkach uzasadnionych nieprzewidzianym zdarzeniem losowym wywołanym siłą wyższą  i wymaga 

pisemnego oświadczenia o przyczynie rezygnacji. Pisemne oświadczenie powinno być dostarczone do 

Biura Projektu najpóźniej 3 dni od wystąpienia zdarzenia losowego, osobiście lub przez osobę 

upoważnioną, pocztą elektroniczną (w postaci skanu dokumentu z podpisem) bądź za pośrednictwem 

poczty tradycyjnej (decyduje data dostarczenia dokumentu). 

3. Lider Projektu zastrzega sobie prawo skreślenia uczestnika/czki Projektu z listy osób biorących udział w 

Projekcie w przypadku naruszenia przez niego/nią niniejszego Regulaminu. 

4. W przypadku rezygnacji uczestnika/czki z projektu lub skreślenia z listy uczestników Projektu jego/jej 

miejsce zajmuje pierwsza osoba z listy rezerwowej. 

5. W przypadku rezygnacji lub skreślenia uczestnika/czki Projektu z udziału w Projekcie, Lider Projektu może 

żądać zwrotu przekazanych materiałów dydaktycznych, pozostających w nienaruszonym stanie; może 

obciążyć Uczestnika/czkę Projektu kosztami jego/jej uczestnictwa w Projekcie za okres do złożenia przez 

Uczestnika/czkę Projektu oświadczenia o rezygnacji z udziału w Projekcie. Niniejsze postanowienie wynika 

z faktu, iż Projekt finansowany jest ze środków publicznych, w związku z czym na Projektodawcy spoczywa 

szczególny obowiązek dbałości o ich prawidłowe i zgodne z celami wydatkowanie. 

 

§ 7 

Uprawnienia i obowiązki uczestników Projektu 

1. Każdy uczestnik ma prawo do skorzystania w projekcie z następujących form wsparcia: 

a) diagnozy indywidualnych potrzeb w zakresie posiadanych kompetencji zawodowych i kluczowych oraz 

określenia ścieżki rozwoju w projekcie podczas spotkań z tutorami, 

b) udziału w szkoleniach, których zakres obejmuje: „Podstawy systemu dualnego w Niemczech” oraz 

„Komunikacja instruktor-uczeń w systemie dualnym”, 

c) udziału w obserwacji uczestniczącej w zakładach Związku Kształcenia dla Branży Chemicznej 

w Schkopau w  Niemczech, 

d) zapewnienia mu podróży do Niemiec, pokrycia kosztów dojazdu do miejsca zbiórki grupy, noclegów 

z wyżywieniem, opieki opiekuna grupy, opieki opiekuna niemieckiego, wsparcia tłumacza, opieki 

tutora, ubezpieczenia, 

e) wsparcia w przygotowaniu i wdrożeniu do swojej codziennej pracy opracowanego programu pracy 

z uczniem, który bazuje na dobrych praktykach i rozwiązaniach poznanych w Niemczech oraz 

wykorzystania wiedzy, umiejętności, kompetencji i doświadczenia zdobytego w ramach Projektu. 
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2. Kandydaci na instruktorów praktycznej nauki zawodu, mają dodatkowo prawo do udziału w kursie 

„przygotowanie pedagogiczne dla instruktorów praktycznej nauki zawodu”, które pozwoli im na wzrost 

kompetencji zawodowych i przyczyni się do dalszego rozwoju zawodowego.  

3. Każdy Uczestnik/czka zobowiązany jest, do: 

a) udziału we wszystkich formach wsparcia zgodnie z wyznaczoną dla niego ścieżką rozwoju w Projekcie, 

b) złożenia wszystkich wymaganych dokumentów i podpisów na dokumentach potwierdzających udział 

w projekcie, 

c) kandydaci na instruktorów praktycznej nauki zawodu – do uczestniczenia w kursie pedagogicznym 

(obecności na zajęciach/obecności na platformie), zdania egzaminu i uzyskania certyfikatu, 

d) uzupełniania list obecności, potwierdzenia własnoręcznym podpisem obecności na zajęciach 

(szkoleniach, spotkaniach z tutorem, obserwacji uczestniczącej), odbioru materiałów szkoleniowych 

e) udziału we wszystkich ankietowych badaniach dotyczących jego/jej sytuacji zawodowej 

przeprowadzanych zarówno przez projektodawcę, Instytucję Wdrażającą oraz instytucje 

upoważnione, 

f) rzetelnego wypełniania wszelkich dokumentów diagnostycznych, monitoringowych i ewaluacyjnych 

dostarczanych przez Projektodawcę i personel Projektu, w tym ankiet dotyczących oceny projektu i 

jego rezultatów, 

g) przygotowania:  

 indywidualnego programu pracy z uczniem odbywającym praktykę zawodową, który opierać 

się będzie na wykorzystaniu kompetencji, doświadczeń i rozwiązań poznanych podczas 

programu mobilności ponadnarodowej, 

 współpracy ze współpracownikami w celu wdrożenia zaproponowanego przez siebie 

rozwiązania do codziennej pracy z uczniami, 

h) informowania na potrzeby monitorowania projektu o wszelkich zmianach w danych podanych w 

dokumentacji projektowej w ciągu 7 dni od ich powstania. 

4. Uczestnik/czka Projektu zobowiązany jest do bieżącego informowania Kierownika Projektu o wszystkich 

zdarzeniach mogących zakłócić lub uniemożliwić dalszy udział w Projekcie. 

5. Uczestnik/czka Projektu zobowiązany/na jest do uczestnictwa w 100% zajęć pod rygorem skreślenia z 

listy Uczestników/czek i poniesienia kosztów udziału w Projekcie. 

 

§ 8 

Zasady monitoringu i kontroli 

1. Uczestnicy Projektu podlegają procesowi monitoringu i kontroli. 

2. Uczestnik/czka Projektu zobowiązany jest do udzielania informacji na temat realizacji Projektu osobom 

zaangażowanym w realizację projektu jak również osobom i instytucjom zewnętrznym upoważnionym 

do przeprowadzania kontroli Projektu. 

3. Wymagane jest dokonywanie dokumentacji fotograficznej podczas szkoleń i obserwacji uczestniczącej, 

która potwierdzać ma obecność Uczestników/czek na zajęciach i dokumentować realizację projektu. 

Dokumentacja fotograficzna (minimum 5 zdjęć) wykonywana będzie przez osobę prowadzącą 

szkolenia/obserwację uczestniczącą, a następnie przekazywana do Kierownika Projektu (lub do osoby 

wyznaczonej przez Kierownika Projektu) Kandydat/ka zgłaszająca swój udział w projekcie jest 

zobligowana do wyrażenia zgody na utrwalenie jego/jej wizerunku w celach dokumentacji zdjęciowej 

projektu. Zgoda ta nie jest równoznaczna ze zgodą na upublicznianie wizerunku na stronie 

internetowej projektu i materiałach upowszechniających Projekt. 
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§ 9 

Zakończenie udziału w Projekcie 

1. Warunkiem ukończenia Projektu jest uczestnictwo w 100 % zajęć, a dla kandydatów na instruktorów 

praktycznej nauki zawodu uzyskanie certyfikatu potwierdzającego zdobycie kwalifikacji 

pedagogicznych. 

 

§ 10 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego podpisania przez Kierownika Projektu. 

2. Uczestnik/czka Projektu zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania postanowień niniejszego 

Regulaminu. 

3. Kwestie nie uregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzygane są przez Kierownika Projektu (Lider) 

w porozumieniu z Partnerami projektu. 

4. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. 

5. Zmiany w zapisach Regulaminu zostaną każdorazowo opublikowane na stronie internetowej projektu. 

6. Aktualna treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w Biurze Projektu, na stronie www projektu oraz 

na stronie Partnera krajowego Projektu. 

 

 

 

 

 
 

13.08.2019, Wrocław 


