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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  
„Akademia rozwoju zawodowego” 

 
§ 1  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „Akademia rozwoju 

zawodowego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Zatrudnienie, Działanie 5.5 Kształcenie 
ustawiczne, nr Umowy o dofinansowanie: RPPM.05.05.00-22-0114/19-00. 

 
2. Projekt realizowany jest przez ProcessTeam Sp. z o.o. (ul. Górczewska 137, 01-459 Warszawa). 
 
3. Projekt realizowany jest w okresie od 01.07.2020 r. do 30.04.2022 r. 
 
4. Biuro Projektu mieści się pod adresem: ul. Długa 12, 89-600 Chojnice. 
 
5. Użyte w Regulaminie sformułowania oznaczają: 
 

a) Organizator – ProcessTeam Sp. z o.o., ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa; 
 

b) Projekt – przedsięwzięcie pod nazwą „Akademia rozwoju zawodowego”, w ramach 
którego przewidziano wsparcie określone w § 4 ust. 2; 

 
c) Grupa docelowa – Uczestnicy/Uczestniczki objęci wsparciem w ramach Projektu, tj. 612 osób 

(368 kobiet i 244 mężczyzn) w wieku aktywności zawodowej będący pracownikami mikro, 
małych i średnich przedsiębiorstw oraz podmiotów ekonomii społecznej/przedsiębiorstw 

społecznych, z własnej inicjatywy zainteresowani nabyciem, uzupełnieniem lub 

podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych. 
 

d) Kandydat/Kandydatka – osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w Projekcie 
„Akademia rozwoju zawodowego”, na podstawie zasad określonych w niniejszym 
Regulaminie. 

 
e) Uczestnik/Uczestniczka  –  osoba  zakwalifikowana  do  udziału  w  formach  wsparcia 

realizowanych w ramach Projektu; Kandydat/Kandydatka, który/a po spełnieniu wymogów 
określonych w Regulaminie został/a zakwalifikowany/a i rozpoczął/rozpoczęła udział 
w Projekcie oraz zobowiązał/a się do frekwencji w minimum 80% zajęć. 

 
f) Komisja rekrutacyjna – składająca się z 2 osób – Kierownika i Specjalisty ds. projektów 

będących przedstawicielami Organizatora. Komisja rekrutacyjna odpowiada za prawidłowe 
zakwalifikowanie Kandydatów/Kandydatek do udziału w Projekcie. 

 
g) Szkolenie – kurs języka angielskiego/niemieckiego/francuskiego prowadzący do uzyskania 

kwalifikacji na określonym poziomie biegłości językowej zgodnie z ESOKJ; szkolenie ICT 
prowadzące do uzyskania kwalifikacji zgodnie ze standardem ECCC DIGCOMP; szkolenie 

z zarządzania projektami prowadzące do uzyskania kwalifikacji z metodologii Prince2, 

realizowane w ramach Projektu zgodnie z ustalonym zakresem merytorycznym; 
 

h) Osoba o niskich kwalifikacjach – osoba posiadająca wykształcenie na poziomie do ISCED 3 
włącznie (ponadgimnazjalne). 

 
i) Osoba z niepełnosprawnościami – osoba niepełnosprawna w rozumieniu ustawy z dnia 27 

sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoba 
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z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ust. z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia 
psychicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 546 z późn. zm.). 

 

§ 2  
ZASADY FINANSOWANIA 

 

1. Udział w Projekcie jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 

 
2. Udział w Projekcie jest bezpłatny dla Uczestników/czek Projektu. 
 

§ 3  
REKRUTACJA DO UDZIAŁU W PROJKECIE 

 

I. Kryteria uczestnictwa w Projekcie 

 

1. Projekt jest adresowany do 612 osób (w tym 368 kobiet i 244 mężczyzn) w wieku aktywności 

zawodowej, będących pracownikami sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz 
podmiotów ekonomii społecznej/przedsiębiorstw społecznych, z własnej inicjatywy 

zainteresowanych nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub 

kwalifikacji zawodowych, spełniających następując warunki: 
 

• zamieszkują (zgodnie z KC), pracują lub uczą się na terenie woj. pomorskiego;  
• mają 25 lat i więcej;  
• należą do jednej z grup defaworyzowanych: 

 
o osoby o niskich kwalifikacjach; 
o osoby w wieku 50 lat i więcej; 
o osoby z niepełnosprawnością. 

 
2. Ze wsparcia wyklucza się: 
 

• osoby będące pracownikami zakładu pracy powiązanego osobowo, organizacyjnie lub 
kapitałowo z Organizatorem. 

 

II. Informacje ogólne 
 
1. Rekrutacja jest prowadzona zgodnie z zasadą równości szans płci i niedyskryminacją. 
 
2. Rekrutacja jest prowadzona do wyczerpania limitu miejsc, którym ograniczony jest Organizator 

(limit miejsc wyznaczony jest wielkością Grupy docelowej określonej dla Projektu). 
 
3. Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły. 
 
4. Do udziału w Projekcie zostaną zakwalifikowani Kandydaci/tki spełniający/e kryteria formalne, do 

wyczerpania limitu miejsc. W przypadku liczby zgłoszeń większej niż limit miejsc pierwszeństwo 
mają osoby należące do jednej z grup defaworyzowanych. Pozostałe osoby zostaną wpisane na 
listę rezerwową zgodnie z datą wpływu zgłoszenia do Biura Projektu. 

 
5. Organizator poinformuje niezwłocznie na stronie Projektu, pod adresem: 

https://processteam.pl/projekty/akademia-rozwoju-zawodowego/, o zamknięciu rekrutacji do 
poszczególnych grup szkoleniowych. 

 
6. Aby zakwalifikować się do udziału w Projekcie Kandydat/tka przesyła na adres mailowy 

akademiarozwoju@processteam.pl skan poprawnie wypełnionego i podpisanego Formularza 
zgłoszeniowego, dostępnego na stronie https://processteam.pl/projekty/akademia-rozwoju-
zawodowego/, wraz z załącznikami: 
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• załącznik nr 1 – Oświadczenie dotyczące zatrudnienia,  
• załącznik nr 2 – Oświadczenie dotyczące zamieszkania (o ile dotyczy dotyczy),  
• załącznik nr 3 – Oświadczenie dotyczące miejsca uczenia się (o ile dotyczy dotyczy),  
• załącznik nr 4 – Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych,  
• załącznik nr 5 – Oświadczenie w odniesieniu do zbioru CST,  
• załącznik nr 6 – Zgoda na wykorzystanie wizerunku. 

 
Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, stanowiące załącznik nr 7 – (o ile dotyczy) kopię 
dokumentu dostarcza Uczestnik/Uczestniczka Projektu. 
 
7. Komisja rekrutacyjna będzie kwalifikować Kandydatów/tki do udziału w Projekcie na podstawie: 
 

• oceny formalnej, tj. przynależność do Grupy docelowej oraz brak podstaw do wykluczenia; 
 

• oceny kompletności złożonych dokumentów i danych (czytelne wypełnienie wymaganych pól, 
czytelne podpisy); 

 
• oceny kwalifikowalności do Grupy docelowej na podstawie oświadczeń w zakresie kryteriów 

formalnych. 
 
8. Kandydat/tka otrzyma informację o wyniku rekrutacji drogą mailową do 5 dni roboczych od 

wpływu zgłoszenia do Biura Projektu. O kolejności na liście decyduje data wpływu zgłoszenia do 
Biura Projektu. 

 
9. Uczestnik/czka zakwalifikowany/a do udziału w Projekcie przesyła na adres mailowy 

akademiarozwoju@processteam.pl skan poprawnie wypełnionej i czytelnie podpisanej Umowy 
uczestnictwa dostępnej na stronie internetowej Projektu: 
https://processteam.pl/projekty/akademia-rozwoju-zawodowego/. 

 

10. Uczestnik/czka Projektu, po otrzymaniu maila potwierdzającego poprawność wypełnienia 
dokumentów rekrutacyjnych, oryginał kompletu ww. dokumentów, tj. Formularz zgłoszeniowy 
wraz z załącznikami oraz Umowa Uczestnictwa, przesyła do Organizatora pocztą lub przekazuje 
osobiście w Biurze Projektu. 

 
11. Czas trwania poszczególnych edycji naboru będzie zależny od liczby zgłoszeń. 
 
12. Informacje o rozpoczęciu i zakończeniu poszczególnych edycji naboru będą publikowane na 

stronie internetowej Projektu. 
 
13. W przypadku niezrekrutowania wymaganej liczby Uczestników/czek na wybrane szkolenie, 

Uczestnik/czka będzie miał/a możliwość uczestniczenia w innym terminie, bez ponownego 
przechodzenia procesu rekrutacji. 

 
14. Decyzja Komisji rekrutacyjnej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 
 

§ 4  
ZAKRES WSPARCIA 

 

1. W ramach Projektu realizowane będzie wsparcia, którego celem jest podniesienie poziomu 
kompetencji i kwalifikacji w obszarze języków obcych, ICT oraz zarządzania projektami wśród 612 

osób (368 K, 244 M) będących pracownikami sektora mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw 

oraz podmiotów ekonomii społecznej/przedsiębiorstw społecznych, w wieku aktywności 

zawodowej o cechach zgodnych z określoną Grupą docelową, które mają miejsce zamieszkania 

(w rozm. KC), pracują lub uczą się na terenie woj. pomorskiego, poprzez uzyskanie kwalifikacji lub 

kompetencji przez co najmniej 85% Uczestników/czek Projektu. 
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2. W ramach Projektu zakłada się realizację następujących form wsparcia: 
 

a) kursy językowe – szkolenia z języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego prowadzące 
do uzyskania kwalifikacji zgodnie z ESOKJ, zakończone egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem 
certyfikatu TGLS; 

 
b) szkolenia ICT prowadzące do uzyskania kwalifikacji zgodnie ze standardem ECCC DIGCOMP, 

zakończone egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem certyfikatu ECCC DIGCOMP lub 
równoważnego; 

 
c) szkolenia z zarządzania projektami prowadzące do uzyskania kwalifikacji w metodologii 

Prince2, zakończone egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem certyfikatu w obszarze 
zarządzania projektami zgodnie z metodyką Prince2 na poziomie Practitoner/Foundation. 

 
3. Organizator wskaże  Uczestnikowi/czce miejsce szkolenia po  zebraniu grupy  szkoleniowej.  

Informacja o miejscu szkolenia zostanie przekazana Uczestnikowi/czce drogą mailową. 
 

4. Szkolenia będą realizowane w budynkach przystosowanych do potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami. 

 

§ 5  
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW/UCZESTNICZEK PROJEKTU 

 

1. Uczestnicy/czki mają prawo do otrzymania od Organizatora na bieżąco informacji mających 
wpływ na ich udział w Projekcie. 

 
2. Uczestnicy/czki zobowiązani są do: 
 

• uczestnictwa w zaplanowanych w Projekcie szkoleniach i wzięcia udziału w minimum 80% 
zajęć; 

 
• potwierdzenia obecności na szkoleniu poprzez podpis na liście obecności składany w każdym 

dniu szkolenia;  
• potwierdzenia odbioru materiałów szkoleniowych poprzez podpis na liście. 

 

§ 6  
ZASADY REZYGNACJI I WUKLUCZENIA Z UDZIAŁU W PROJEKCIE 

 

1. Uczestnik/czka może zrezygnować z udziału w Projekcie z przyczyn losowych do 7 dni przed 
rozpoczęciem szkolenia, informując o tym Organizatora drogą mailową. 

 
2. Uczestnik/czka może zrezygnować z udziału w Projekcie w trakcie szkolenia, bez konieczności 

ponoszenia kosztów, jedynie z ważnych przyczyn losowych przedkładając zaświadczenie lekarskie 
lub inny dokument usprawiedliwiający rezygnację. 

 
3. W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji Uczestnika/czki z udziału w Projekcie, o której 

Uczestnik/czka nie poinformował Organizatora przed szkoleniem lub niestawienia się na 

szkoleniu, Uczestnik/czka jest zobowiązany do wniesienia opłaty stanowiącej 100% wartości 

uzyskanych świadczeń w ramach Projektu (w tym w szczególności usługi szkoleniowej) w terminie 
14 dni od dnia doręczenia decyzji o skreśleniu z listy Uczestników/czek szkolenia. 

 
4. Wysokość opłaty zostaje ustalona indywidualnie dla każdego/ej Uczestnika/czki, uwzględniając 

okoliczności dotyczące udział w Projekcie. 
 
5. W rezygnacji bądź skreślenia Uczestnika/czki z listy uczestników Projektu, Uczestnik/czka jest 

zobowiązany do zwrotu otrzymanych materiałów szkoleniowych. 
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6. Organizator zastrzega sobie prawo skreślenia  Uczestnika/czki z listy  Uczestników/czek 

 

w przypadku naruszenia przez Uczestnika/czkę niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia 
społecznego. 

     § 7   

    POSTANOWIENIA KOŃCOWE   

1. Organizator zastrzega sobie prawo do  wprowadzenia  zmian w Regulaminie  rekrutacji 

 i uczestnictwa w Projekcie.     
 

2. Ogólny nadzór nad realizacją Projektu, a także rozstrzyganie spraw nieuregulowanych niniejszym 
Regulaminem należy do Organizatora. 

 
3. Regulamin dostępny jest w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej Projektu: 

https://processteam.pl/projekty/akademia-rozwoju-zawodowego/. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


