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Załącznik nr 2 

do stanowiska  

Zarządu Powiatu w Policach 

z dnia 8 maja 2019 r. 

  

 

 

REGULAMIN PROJEKTU  

 

„Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Powiecie Polickim receptą  

na dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy” 

 

Oś priorytetowa 8 Edukacja  

Działanie 8.6: Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe  

oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym  

i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego 

 

§ 1 

Słownik pojęć   

 

Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym regulaminie: 

1. Beneficjent – instytucja odpowiedzialna za realizację projektu: Powiat Policki. 

2. Projekt – Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Edukacja, 

Działanie 8.6 „Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz 

uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących         

w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego”, Projekt Nr RPZP.08.06.00-32-

K052/18 pn. „Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Powiecie Polickim 

receptą na dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy”. 

3. Uczestnik Projektu (UP) – osoba fizyczna, dziecko/uczeń/nauczyciel/osoba dorosła 

zakwalifikowane/y/a do udziału w Projekcie, na podstawie kryteriów zawartych  

w niniejszym regulaminie, zamieszkujące/y/a, uczące/y/a się lub pracujące/y/a                    

w województwie zachodniopomorskim. 

4.  Rodzic – rodzic lub opiekun prawny nieletniego Uczestnika Projektu ubiegający się  

o zakwalifikowanie swojego dziecka do udziału w Projekcie, na podstawie zasad ujętych  

w tym regulaminie. 

5.  Zespół zarządzający – osoby zarządzające Projektem, odpowiedzialne za wdrażanie 

wszystkich działań zawartych w projekcie zgodnie z harmonogramem realizacji oraz 

szczegółowym budżetem Projektu. 

6.  Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – zgodnie z rozporządzeniem MEN 

specjalne potrzeby edukacyjne ucznia wynikają w szczególności z:  

1)  z niepełnosprawności;  

2)  z niedostosowania społecznego;  

3)  z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;  

4)  z zaburzeń zachowania lub emocji;  

5)  ze szczególnych uzdolnień;  

6)  ze specyficznych trudności w uczeniu się;  

7)  z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;  

8)  z choroby przewlekłej;  
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9)  z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;  

10)  z niepowodzeń edukacyjnych;  

11) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, 

sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi; 

12) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą 

środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za 

granicą. 

§ 2 

Informacje o Projekcie 

 

1. Celem Projektu jest wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie  

do wymogów regionalnego rynku pracy zwieszające szanse na zatrudnienie, podniesienie 

jakości bazy technologiczno-dydaktycznej szkolnictwa zawodowego, rozwój doradztwa 

zawodowego i ułatwienie dostępu do informacji edukacyjno-zawodowej w Powiecie 

Polickim. 220 uczniów odbędzie praktyki i staże zawodowe u pracodawców,  

30 nauczycieli zawodu podniesie posiadane lub zdobędzie nowe kompetencje  

i kwalifikacje zawodowe, 162 osoby dorosłe będzie uczestniczyć w pozaszkolnych 

formach kształcenia i uzyska kwalifikacje zawodowe. Realizacja Projektu umożliwi 

zintegrowanie kształcenia zawodowego z rynkiem pracy w Powiecie Polickim. 

2. Biuro projektu znajduje się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Policach, przy ulicy 

Tanowskiej 8, 72-010 Police, czynne w poniedziałki w godzinach 8.00 – 16.00  

i od wtorku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30 (pokój nr 20 i nr 218, nr telefonu 91 43 

28 143 oraz 91 43 28 145). 

3. Miejsce realizacji Projektu to nowo powołane Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego (CKZiU) i 5 placówek oświatowych, dla których Powiat Policki jest 

organem prowadzącym: Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, Specjalny 

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo  

im. Marii Grzegorzewskiej w Policach, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  

im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy  

w Trzebieży i Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczne w Policach. 

4. Projekt obejmuje swym zasięgiem obszar województwa zachodniopomorskiego. 

5. Projekt jest realizowany w okresie od 1 czerwca 2018 do 31 grudnia 2021 roku  

w Powiecie Polickim. 

6. Informacje dotyczące Projektu, w tym wzory dokumentów, znajdują się na stronie 

internetowej: www.policki.pl w zakładce: projekty.          

7. Projekt jest realizowany pod nadzorem Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiego 

Urzędu Pracy w Szczecinie. 

8. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. 

9. Niniejszy regulamin określa warunki rekrutacji, uczestnictwa i formy wsparcia  

w Projekcie. 

 

§ 3 

Warunki uczestnictwa w Projekcie 

 

1. W Projekcie może uczestniczyć 220 uczniów i 30 nauczycieli przedmiotów zawodowych 

placówek prowadzących kształcenie zawodowe prowadzonych przez Powiat Policki oraz 
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162 osoby w wieku powyżej 18 r. życia z własnej inicjatywy zainteresowane zdobyciem, 

uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych.  

2. Udział w Projekcie jest bezpłatny. 

3. Rekrutacja uczniów będzie się odbywać do wyczerpania puli miejsc utworzonych  

w ramach Projektu.  

4. Zgłoszenia do udziału w Projekcie dokonuje się poprzez złożenie do koordynatora 

szkolnego „Formularza zgłoszeniowego”, stanowiącego załącznik do Regulaminu 

Projektu, wraz z deklaracją uczestnictwa w Projekcie oraz z wymaganymi 

oświadczeniami Uczestnika Projektu.  

5. Po spełnieniu powyższych kryteriów formalnych o udziale w Projekcie decyduje 

kolejność zgłoszeń. 

6. Uczestnikami Projektu mogą być także nauczyciele i osoby dorosłe powyżej 18 r. życia, 

którzy zgłosili chęć uczestnictwa w Projekcie, spełniający następujące kryteria:  

1)  dla nauczycieli – zatrudnienie w szkołach prowadzonych przez Powiat Policki/dla 

osób powyżej 18 r. życia – zamieszkiwanie na terenie województwa 

zachodniopomorskiego,  

2)  dostarczenie kompletu dokumentów wymienionych w ust. 8 pkt 1 i 2. 

7.   Rekrutacja nauczycieli i osób powyżej 18 r. życia odbywać się będzie do wyczerpania 

puli miejsc utworzonych w ramach Projektu.  

8. Zgłoszenia do udziału w Projekcie dokonuje się poprzez złożenie „Formularza 

zgłoszeniowego” wraz z załącznikami:  

1) deklaracja uczestnictwa w Projekcie,  

2)  oświadczenie Uczestnika Projektu.  

9. Nauczyciel/Osoby powyżej 18 r. życia/Rodzice/Opiekunowie prawni oświadcza/ją,  

iż zapoznał/ły/li się z regulaminem Projektu oraz spełnia/ją warunki uczestnictwa w nim 

określone.  

10. Nauczyciel/Osoby powyżej 18 r. życia/Rodzice/Opiekunowie prawni jest/są 

świadomy/e/i odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności cywilnej, wynikającej  

z Kodeksu Cywilnego, za składanie nieprawdziwych oświadczeń, na podstawie których 

Uczestnik Projektu – zostaje zakwalifikowany do udziału w Projekcie.  

11. Osoby, które będą zgłaszać się do udziału w Projekcie będą kwalifikowane przez komisję 

rekrutacyjną, w skład której wchodzą kierownik projektu i koordynatorzy                         

w poszczególnych szkołach i placówkach oświatowych. 

 

§ 4 

Zakres wsparcia dla uczniów i nauczycieli 

 

1. W ramach Projektu zaplanowano różnorodne formy wsparcia dla 220 uczniów,  

30 nauczycieli oraz 162 osób powyżej 18 roku życia. 

2. Projekt zakłada objęcie wsparciem w sumie 220 uczniów uczęszczających do placówek 

prowadzonych przez Powiat Policki (w tym do Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza 

w Policach, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci 

Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach, Specjalnym 

Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie oraz 

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży). 

3. W ramach wsparcia adresowanego dla uczniów odbędą się: 

1) zajęcia dodatkowe, 

2) doradztwo zawodowe, 
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3) szkolenia z zakresu rozwijania umiejętności zawodowych, 

4) kurs umiejętności zawodowych oraz kwalifikacji zawodowych, 

5) praktyki i staże zawodowe, 

6)  wyposażenie w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne pracowni kształcenia 

zawodowego.  

4. Zakres wsparcia przeznaczonego dla uczniów i nauczycieli jest zgodny ze szczegółowym 

haromonogramem udzielania wsparć umieszczonym na stronie internetowej projektu. 

5. W ramach projektu powstanie Punkt Informacji i Kariery działający na rzecz wszystkich 

uczestników projektu, który w ramach swojej działalności prowadził będzie poradnictwo 

zawodowe oraz zajęcia – trening twórczego myślenia i zdolności językowych. 

6. Wsparciem dla nauczycieli zostanie objęty 30 pracowników zatrudnionych w placówkach 

Powiatu Polickiego. 

7. W ramach działań skierowanych dla nauczycieli przewiduje się studia podyplomowe, 

kursy, szkolenia, które umożliwią zdobycie tym osobom nowych umiejętności                   

i kompetencji zgodnych z celami projektu. 

8. Wszystkie podejmowane działania będą prowadzone zgodne z zasadą równości szans,  

w tym równości płci, dostępności dla osób niepełnosprawnych i zasadą niedyskryminacji.  

9. Wszystkie działania skierowane do uczniów i uczennic będą prowadzone  

z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów objętych wsparciem. 

 

§ 5 

Zakres wsparcia dla osób powyżej 18 r. życia 

 

1. W projekcie zaplanowano stworzenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

w Policach, które bezpośrednio udzieli wsparcia 162 osobom powyżej 18 roku życia. 

2. Wśród form wsparcia oferowanego przez Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego w Policach są: 

1)   kursy w zawodach: 

- elektryk – elektrotechnika i elektronika, 

- elektryk – montaż i konserwacja maszyn oraz urządzeń elektrycznych, 

- elektryk – obróbka ręczna, 

- elektryk – montaż i konserwacja instalacji elektrycznych, 

- opiekun osoby starszej, 

- języka niemieckiego, 

- asystent osoby z niepełnosprawnościami, 

- cukiernik, 

2)   badania lekarskie, 

3)   szkolenia bhp, 

4)   egzaminy kwalifikacyjne, 

5)   wyposażenie w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne pracowni: elektrotechniki  

i elektroniki, montażu i konserwacji maszyn oraz urządzeń  elektrycznych, obróbki 

ręcznej, montażu i konserwacji instalacji elektrycznych, komunikacji w języku 

obcym i wspomagania komputerowego działalności zawodowej dla zawodu – 

opiekun osoby starszej, opiekuńczo-higienicznej dla zawodu – opiekun osoby 

starszej, gospodarstwa domowego dla zawodu – opiekun osoby starszej, umiejętności 

społecznych i aktywizowania dla zawodu – opiekun osoby starszej, produkcji 

wyrobów cukierniczych oraz zakup systemu do nauczania języków obcych do 
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pracowni komunikacji w języku obcym i wspomagania komputerowego działalności 

zawodowej dla zawodu opiekun osoby starszej. 

 

§ 6 

Procedury rekrutacji 

 

1. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób bezstronny, jawny, z warunkami jednakowymi 

dla wszystkich uczestników, zgodnie z zasadą powszechnej dostępności.  

2. Rekrutacja w placówkach adresowana do młodzieży i nauczycieli ma charakter 

zamknięty, rekrutacja adresowana do osób powyżej 18 roku życia ma charakter otwarty.  

3. Oferta udziału w projekcie skierowana jest do:  

1) uczniów uczących się w: Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, 

Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych 

Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach, Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie i Młodzieżowym 

Ośrodku Wychowawczym w Trzebieży – 4 placówki oświatowe, dla których Powiat 

Policki jest organem prowadzącym,  

2) nauczycieli uczących w: Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza  

w Policach, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci 

Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach, Specjalnym 

Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie             

i Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Trzebieży lub zatrudnionych             

w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach – 5 placówek oświatowych, 

dla których Powiat Policki jest organem prowadzącym, 

3)  osób powyżej 18 r. życia. 

4.   W trakcie trwania rekrutacji wyłonionych zostanie 220 uczniów – Uczestników Projektu  

z placówek oświatowych Powiatu Polickiego i 162 osoby dorosłe. 

5.   Wzory dokumentów do rekrutacji, jak i inne dokumenty dotyczące Projektu znajdują się  

w wersji elektronicznej na stronie internetowej: www.policki.pl w zakładce: projekty. 

6. Zasady prowadzenia rekrutacji: 

1) informacje o rekrutacji przekazywane będą uczniom w formie ulotek dla rodziców, 

na spotkaniach z zainteresowanymi rodzicami, w gablotach informacyjnych              

w szkołach oraz na plakatach informacyjnych dla pełnoletnich uczniów i osób 

dorosłych, 

2) rekrutacja trwa od III kwartału 2018 przez cały okres trwania Projektu, 

3) rekrutacja prowadzona będzie w oparciu o regulamin uczestnictwa, 

4) rekrutacja dla uczniów odbywa się na początku każdego roku szkolnego przez cały 

okres trwania Projektu, według kolejności zgłoszeń, na podstawie następujących 

kryteriów: 

- złożenie u koordynatora szkolnego formularza zgłoszeniowego, 

- deklaracja udziału w Projekcie Rodziców ucznia nie pełnoletniego lub 

pełnoletniego ucznia, 

- nauka w placówce prowadzonej przez Powiat Policki, 

- zamieszkiwanie w województwie zachodniopomorskim, 

5) rekrutacja dla nauczycieli ma charakter zamknięty, jednorazowy i ograniczać się 

będzie do potwierdzenia wcześniejszych zgłoszeń, oraz zebrania niezbędnych do 

Projektu deklaracji i oświadczeń, 
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6) rekrutacja dla osób dorosłych powyżej 18 r. życia na kursy w CKZiU jest możliwa 

przez cały okres trwania Projektu, na podstawie kryteriów: 

a) formalnych: 

- zamieszkiwanie na terenie województwa zachodniopomorskiego, 

- złożenie formularza zgłoszeniowego, 

b) merytorycznych: 

- wykształcenie Uczestnika: 

• ukończone gimnazjum lub szkoła podstawowa = 3 pkt, 

• ukończona szkoła ponadgimnazjalna lub ponadpodstawowa = 2 pkt, 

- wiek Uczestnika 50 +  =  4 pkt, 

- płeć Uczestnika – kobieta = 1 pkt. 

7.  Komisja rekrutacyjna (Kierownik Projektu i koordynatorzy szkolni): 

-   analizuje dokumenty, 

- sporządza listy zakwalifikowanych, osobno dla uczniów, osób dorosłych powyżej       

18 r. ż. i nauczycieli, 

- sporządza listę oczekujących, na wypadek rezygnacji kogoś w trakcie roku szkolnego. 

8.  W przypadku braku chętnych organizowane będą dodatkowe spotkania z rodzicami oraz 

indywidualne spotkania koordynatorów szkolnych z rodzicami uczniów oraz wspólne  

z otoczeniem społeczno-gospodarczym działania promocyjne. 

9.  W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie, wolne miejsce zajmie pierwsza 

osoba z właściwej listy oczekujących dla każdej grupy kandydatów osobno.  

 

§ 7 

Uprawnienia i obowiązki Uczestników Projektu 

 

1.   W ramach udziału w Projekcie, uczniowie otrzymają wsparcie w postaci udziału w:  

1)  dodatkowych zajęciach przygotowujących do wykonywania zawodu, 

2)  kółkach zainteresowań, warsztatów i laboratoriach rozwijających uzdolnienia 

poprzez wdrażanie nowatorskich, organizacyjnych i metodycznych form oraz 

programów nauczania, 

3) zajęciach z doradztwa edukacyjno – zawodowego obejmującego współpracę  

z otoczeniem zewnętrznym szkoły, grupowych lub indywidualnych z udziałem 

Rodziców/Opiekunów prawnych, przygotowujących szczególnie Uczestników 

Projektu z niepełnosprawnościami do maksymalnej niezależności zawodowej. 

2.   W ramach udziału w Projekcie, nauczyciele otrzymają wsparcie w postaci udziału w:  

1)  szkoleniach, 

2)  kursach, 

     w zakresie stosowania metod i form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu  

i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz 

właściwych postaw i umiejętności. 

3.  Uczniowie, biorący udział w Projekcie są zobowiązani do 80% frekwencji na wybranych 

zajęciach dodatkowych oferowanych w ramach Projektu oraz do uczestnictwa                   

w działaniach zmierzających do pomiaru kompetencji kluczowych.  

4.  Uczestnik Projektu – nauczyciel/osoba powyżej 18 r. życia, zobowiązany jest do:  

1)  regularnego (80% frekwencja), punktualnego i aktywnego uczestnictwa we 

wszystkich przeznaczonych dla niego formach wsparcia,  

2)   potwierdzania uczestnictwa każdorazowo na liście obecności,  

3)   uczestnictwa w egzaminach, umożliwiającym uzyskanie certyfikatów/zaświadczeń,  
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4) odbioru zaświadczeń/certyfikatów, oraz potwierdzenia tego faktu podpisem na 

stosownych listach,  

5) wypełniania testów monitoringowych, ewaluacyjnych oraz wszelkich dokumentów 

niezbędnych do prawidłowej realizacji Projektu w czasie jego trwania.  

5. Nauczyciele/osoby powyżej 18 r. życia/rodzice/opiekunowie prawni jest/są 

zobowiązany/e/i do udzielania wszelkich informacji związanych z uczestnictwem               

w Projekcie instytucjom zaangażowanym we wdrażanie Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.  

6.  Uczestnika Projektu należy poinformować o możliwości:  

1)  odmowy podania danych wrażliwych;  

2)  obowiązku przekazania danych po zakończeniu projektu potrzebnych do wyliczenia 

wskaźników rezultatu bezpośredniego (np. udział w kształceniu lub szkoleniu)  

do 4 tygodni od zakończenia udziału w Projekcie;  

3)  obowiązku udziału w realizowanym badaniu ewaluacyjnym. 

7.  Skreślenie z listy uczniów lub wychowanków danej szkoły/placówki kończy udział 

Uczestnika w Projekcie. 

 

§ 8 

Zasady monitoringu Uczestników Projektu 

 

1.  Uczestnik Projektu zobowiązuje się do wypełniania list obecności, ankiet oraz 

wszystkich dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji Projektu.  

2. Nauczyciel/Osoba powyżej 18 r. życia/Rodzic/Opiekun prawny Uczestnika Projektu 

wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka. W celu udokumentowania 

prowadzonych form wsparcia, będzie prowadzona dokumentacja zdjęciowa.  

3. Nauczyciel/Osoba powyżej 18 r. życia/Rodzic/Opiekun prawny Uczestnika Projektu 

zobowiązuje się podać Beneficjentowi dane, które wymagane są do wprowadzenia  

w systemie SL2014.  

4.  Nauczyciel/Osoba powyżej 18 r. życia/Rodzic/Opiekun prawny Uczestnika Projektu już  

w trakcie rekrutacji akceptuje zasady ewaluacji Projektu, co poświadcza osobiście 

podpisem na oświadczeniu o zgodzie na udostępnianie i przetwarzanie danych 

osobowych dziecka.  

5. Dane osobowe, o których mowa w pkt 4 przetwarzane będą w celu umożliwienia 

monitoringu, kontroli i ewaluacji projektu.  

 

§ 9 

Zasady rezygnacji z udziału w Projekcie 

 

1.  Z ważnej przyczyny Uczestnik może wycofać się z udziału w Projekcie, do którego 

został zakwalifikowany, na więcej niż 14 dni przed rozpoczęciem wsparcia, informując      

o tym Beneficjenta na piśmie.  

2. Dopuszcza się wycofanie Uczestnika z Projektu w terminie krótszym niż 14 dni przed 

rozpoczęciem wsparcia w przypadku sytuacji losowej (np. niezaplanowany pobyt  

w szpitalu), która musi zostać potwierdzona odpowiednią dokumentacją.  

3. Rodzice/opiekunowie prawni niepełnoletniego Uczestnika Projektu mają obowiązek 

zgłoszenia koordynatorowi projektu w swojej szkole/ placówce oświatowej informacji  

o rezygnacji dziecka z udziału w Projekcie.  
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4.  W przypadku wycofania lub rezygnacji Uczestnika z udziału w Projekcie w trakcie 

trwania Projektu, Beneficjent może żądać, aby Uczestnik przedłożył zaświadczenia 

lekarskie lub inne dokumenty usprawiedliwiające wycofanie lub rezygnację danego 

Uczestnika.  

5. W przypadku nieusprawiedliwionego wycofania lub rezygnacji Uczestnika z udziału  

w Projekcie, Beneficjent może obciążyć Uczestnika kosztami jego uczestnictwa  

w Projekcie:  

6. Niniejsze postanowienie wynika z faktu, iż Projekt jest finansowany ze środków 

publicznych, w związku z czym na Beneficjencie spoczywa szczególny obowiązek 

dbałości o ich prawidłowe i zgodne z założonymi celami wydatkowanie  

7. Beneficjent zastrzega sobie prawo skreślenia Uczestnika Projektu z listy uczestników  

w przypadku naruszenia przez Uczestnika Projektu niniejszego Regulaminu oraz zasad 

współżycia społecznego. 

8. Wobec osoby skreślonej z listy uczestników Projektu z powodu naruszenia niniejszego 

Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego stosuje się sankcje wymienione  

w pkt 5 niniejszego paragrafu.  

 

§ 10 

Postanowienia końcowe 

 

1. Taci moc Regulamin Projektu „Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego           

w Powiecie Polickim receptą na dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb 

regionalnego rynku pracy” stanowiący załącznik do stanowiska Zarządu Powiatu  

w Policach z dnia 11 października 2018 r.  

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 9 maja 2019 r. i obowiązuje do 31 grudnia  

2021 roku. Zostanie zamieszczony na stronie internetowej: policki.pl  

3.  Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.  

4.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują 

postanowienia umowy uczestnictwa.  

5. Sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie i ww. umowach rozstrzygane będą 

przez Beneficjenta.  

6. Uczestnik Projektu pisemnie potwierdza zapoznanie się z regulaminem Projektu.  

7. Regulamin jest dostępny w Biurze Projektu.  

8. Jakiekolwiek pytania na temat Projektu należy kierować na adres mailowy:  

kontakt8-6@policki.pl 

 

 

 

http://www.policki.pl/

