
 

 

 
 

 

Regulamin Projektu 
 
 
 

AKADEMIA MOBILNOSCI INSTRUKTOROW 
PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU 

 
realizowanego  
 
w ramach  
Osi priorytetowej: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa  
Działania: 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej 
PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 
 
przez 
Lidera Partnerstwa 
 
Fundację „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego  
Krzyżowa 7 
58-112 Grodziszcze 
 
i 
Partnerów Projektu:  
 
Dolnośląską Izbą Rzemieślniczą we Wrocławiu  
Plac Solny 13 
50-061 Wrocław 
 
oraz 
PIB Privat-Institut für Berufliche Bildung und Consulting UG 
Am Schipperberg 14 
21279 Wenzendorf 
Niemcy 

 
 
 
 
Obowiązująca wersja regulaminu 
1/  01.08.2019 r. 



 

2 
 

 
 
 

 

Spis treści 
 
 
 

§ 1 ........................................................................................................................................................................ 3 

Definicje .................................................................................................................................................................. 3 

§ 2 ........................................................................................................................................................................ 4 

Informacje o Projekcie ......................................................................................................................................... 4 

§ 3 ........................................................................................................................................................................ 5 

Postanowienia ogólne ......................................................................................................................................... 5 

§ 4 ........................................................................................................................................................................ 5 

Uczestnicy projektu ............................................................................................................................................. 5 

§ 5 ........................................................................................................................................................................ 6 

Kryteria rekrutacji ................................................................................................................................................ 6 

§ 6 ........................................................................................................................................................................ 6 

Warunki uczestnictwa ......................................................................................................................................... 6 

§ 7 ........................................................................................................................................................................ 7 

Zasady rekrutacji ................................................................................................................................................. 7 

§ 8 ........................................................................................................................................................................ 7 

Postanowienia końcowe ...................................................................................................................................... 7 

Załączniki do Regulaminu ........................................................................................................................................ 8 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

3 
 

 
 
 

§ 1 
Definicje 

 
Ilekroć mowa w Regulaminie o: 
 
Projekcie – rozumie się przez to Projekt o numerze POWR.04.02.00-00-IN16/19 pn.: „Akademia mobilności 
instruktorów praktycznej nauki zawodu”, który współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój(PO WER), Osi 
priorytetowej: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa i Działania: 4.2 Programy mobilności 
ponadnarodowej. Projekt posiada swoją skróconą nazwę - „AMI”. 

 
Kandydacie/kandydatce na uczestnika/uczestniczkę Projektu– rozumie się przez to osobę, która chce wziąć 
udział w Projekcie. 
 
Kandydacie/kandydatce na instruktora praktycznej nauki zawodu – rozumie się osobę, która posiada 
odpowiednie kwalifikacje zawodowe by zostać instruktorem praktycznej nauki zawodu, lecz nie posiada 
przygotowania pedagogicznego lub ukończonego kursu pedagogicznego.  
 
Instruktorze praktycznej nauki zawodu  - rozumie się  osobę, która jest  instruktorem praktycznej nauki  
zawodu w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie 
praktycznej nauki zawodu (Dz. U z 2017 r. poz. 1644).  
 
Zatem instruktor praktycznej nauki zawodu to osoba, która posiada: 
- przygotowanie pedagogiczne lub ukończony kurs pedagogiczny oraz: 
- tytuł mistrza w zawodzie, którego nauczają lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego 
nauczają, 
- lub świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia, technikum uzupełniającego lub szkoły 
równorzędnej, 
- lub świadectwo ukończenia szkoły policealnej, 
- lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej i tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą 
nauczać lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać oraz co najmniej trzyletni staż pracy 
w zawodzie, którego będą nauczać, 
- lub świadectwo ukończenia liceum zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny 
w zawodzie, którego będą nauczać oraz co najmniej czteroletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po 
uzyskaniu tytułu zawodowego, 
- lub świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum technicznego, liceum profilowanego, 
uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły II stopnia i technikum 
uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, 
- lub średniego studium zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, 
którego będą nauczać oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu 
zawodowego, 
- lub dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku (specjalności) odpowiednim dla zawodu, którego 
będą nauczać oraz co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu dyplomu 
- lub dyplom ukończenia studiów wyższych na innym kierunku (specjalności) oraz co najmniej sześcioletni 
staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać. 
 
Uczestniku Projektu – rozumie się przez to osobę, która spełnia wymogi formalne, która w wyznaczonym 
terminie złoży wszystkie wymagane dokumenty rekrutacyjne oraz pozytywnie przejdzie proces rekrutacji 
i rozpocznie udział w Projekcie 
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Program mobilności ponadnarodowej - w ramach niniejszego Projektu rozumiany jako forma wsparcia 
realizowana przez uczestników poprzez obserwację uczestniczącą mającą na celu umożliwienie uczestnikom 
zdobycie wiedzy na temat możliwości wykorzystania istniejących i sprawdzonych w  Niemczech rozwiązań 
w obszarze metodologii pracy z uczniem i rozwiązań praktycznych stosowanych w innych 
państwach członkowskich UE, w którym funkcjonuje dualny system kształcenia zawodowego. Możliwość 
bezpośredniego i samodzielnego poznania takich rozwiązań i praktyk będzie inspiracją dla uczestników 
projektu i wzmocni przekonanie o wartości i potencjale prowadzonych przez nich działań edukacyjnych. 
Uzupełnieniem programu mobilności ponadnarodowej  i jego obowiązkowym elementem  jest udział 
w szkoleniach przygotowujących do mobilności ponadnarodowej.  

 
 

 
 
 

§ 2 
Informacje o Projekcie 

 
1. Projekt „Akademia mobilności instruktorów praktycznej nauki zawodu” o numerze POWR.04.02.00-00-

IN16/19 współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), Osi priorytetowej: IV. Innowacje 
społeczne i współpraca ponadnarodowa i Działania: 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej.  

2. Celem Projektu jest do lipca 2020 wzmocnienie zawodowych i kluczowych kompetencji instruktorów 
praktycznej nauki zawodu (30 osób)  i  kandydatów na instruktorów (6osób) poprzez realizację programu 
mobilności w zakładach pracy kształcących dualnie na terenie Niemiec. 

3. Projekt realizowany jest w partnerstwie ponadnarodowym Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia 
Europejskiego, Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej oraz niemieckiego partnera PIB Privat-Institut fuer 
Europaeische Bildung und Consulting UG. 

4. Instytucją, w której złożono wniosek o dofinansowanie projektu jest Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju,  
które pełni rolę Instytucji Organizującej Konkurs i Instytucji Zarządzającej. 

5. W ramach Projektu utworzono dwa Biura Projektu: 

1) w Krzyżowej, w siedzibie Fundacji „Krzyżowa” 
Krzyżowa 7, 58-112 Grodziszcze, tel.: +48 74 8500123;  
Biuro Projektu czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00-15:00, 
 
2) we Wrocławiu, w sekretariacie Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej 

Plac Solny 13, 50-061 Wrocław 
tel.: (+48) 71 344-86-91 
Biuro Projektu czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00-15:00. 

 
 

6. Projekt realizowany jest w okresie od 01.08.2019 r. do 31.07.2020 r. na terenie Województwa 
Dolnośląskiego w Krzyżowej i we Wrocławiu oraz w Niemczech, w Dolnej Saksonii na terenie 
powiatu Harburg.  

7. W ramach projektu zaplanowano kurs pedagogiczny dla 6 kandydatów na instruktora praktycznej 
nauki zawodu, którzy również odbędą przygotowania do mobilności w Krzyżowej oraz wezmą 
udział w mobilności ponadnarodowej w Niemczech. 
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8. W ramach projektu zaplanowano dwudniowe 16 godzinne warsztaty przygotowujące do 
mobilności w Krzyżowej. Są to zajęcia obowiązkowe dla wszystkich uczestników projektu. Koszt 
wyżywienia i zakwaterowania pokryty jest w ramach Projektu.  

9. W ramach projektu zaplanowano 5-dniowe wyjazdy (w tym 3 dni obserwacji uczestniczących 
w zakładach pracy w Niemczech)  uczestników projektu do zakładów pracy w okolicach 
Hamburga w 6 osobowych grupach w następujących terminach: 
 Grupa 1 -  październik 2019 
 Grupa 2 -  listopad 2019 
 Grupa 3 -  luty 2020 
 Grupa 4 - marzec 2020 
 Grupa 5 - maj 2020 
 Grupa 6 - czerwiec 2020 

10. Terminy wyżej wymienionych mobilności mogą ulec zmianie, ale wszystkie muszą zakończyć się 
najpóźniej do końca lipca 2020 roku. W przypadku zmian terminów mobilności  informacja 
o nowych terminach niezwłocznie pojawi się na stronach internetowych Partnerów Projektu. 

 
 

 
§ 3 

Postanowienia ogólne 
 
1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady przeprowadzania procesu rekrutacji uczestników 

do Projektu i jest jednocześnie Regulaminem Rekrutacji. 
2. Nabór kandydatów do udziału w Projekcie prowadzi Partner Projektu – Dolnośląska Izba 

Rzemieślnicza we Wrocławiu.  
3. Regulamin jest ogólnodostępny w Biurach Projektu wymienionych w §2 pkt. 5 i podawany jest do 

publicznej wiadomości na internetowych Fundacji „Krzyżowa” i Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej 
we Wrocławiu: www.krzyzowa.org.pl i http://izba.wroc.pl/  

4. Zaplanowano 3 tury rekrutacji, w każdej turze zrekrutowanych będzie 12 osób, które podzielone 
będą na 2 grupy mobilności:  
I tura- od 05 sierpnia 2019 r. do momentu zrekrutowania  2 pierwszych grup mobilności w tym  
jednej grupy na kurs pedagogiczny.  
II tura – od 02 listopada 2019 r. do momentu zrekrutowania 2 kolejnych grup mobilności. 
III tura – od 02 stycznia 2020 r. do momentu zrekrutowania 2 kolejnych grup mobilności. 

5. Wszystkie grupy mobilności przejdą przez przygotowanie do mobilności. Każdorazowo na 
warsztaty do Krzyżowej będą przyjeżdżały 2 grupy mobilności (czyli 12 osób).  

6. Wszelkie zmiany do regulaminu są podawane do publicznej wiadomości na wymienionych w pkt. 
3 stronach internetowych i Biurach Projektu co najmniej na 3 dni przed dniem ich wejścia w życie. 
 

§ 4 
Uczestnicy projektu 

Projekt skierowany jest do następujących grup docelowych: 

a) Instruktorzy praktycznej nauki zawodu – 30 osób 

b) Kandydaci na instruktorów praktycznej nauki zawodu – 6 osób 

 
 



 

6 
 

§ 5 
Kryteria rekrutacji 

1. Kryteria rekrutacji: 
a) Kryteria dostępu: 
- wsparciem objętym w ramach Projektu mogą być wyłącznie osoby wskazane w  § 4, którzy złożą w biurze 
projektu we Wrocławiu dokumenty aplikacyjne składające się z: 

1)  karty zgłoszeniowej z kwestionariuszem (załącznik nr 1)  
2)  deklaracji (załącznik nr 2)  
3)  oświadczenia  (załącznik nr 3)   
- warunkiem kwalifikowania uczestnika do projektu jest uzyskanie danych wskazanych 
w Wytycznych w zakresie gromadzenia danych oraz Wytycznych monitorowania 
postępu rzeczowego, tj. m.in. płeć, status na rynku pracy, wiek, wykształcenie, lub 
potrzebnych do monitorowania wskaźników kluczowych oraz przeprowadzenia ewaluacji, a także 
zobowiązanie osoby fizycznej do przekazania informacji na temat jej sytuacji po opuszczeniu 
projektu. 
b) Kryteria szczegółowe: 
1) Przynależność do organizacji min. 5 lat oświadczenie cechu lub izby. Kryterium potwierdzi, iż 
proces kształcenia jest nadzorowany oraz badana jest jakość szkolenia uczniów (młodocianych 
pracowników) – 5 pkt 
2) Wyszkolenie lub szkolenie min. 10 uczniów w ostatnich 5 latach - oświadczenie. Kryterium 
pozwoli potwierdzić stopień zaangażowania instruktora w proces kształcenia dualnego – 5 pkt 

 
§ 6 

Warunki uczestnictwa 
 

1. Kandydaci/ki, którzy chcą uczestniczyć w szkoleniach realizowanych w ramach Projektu, muszą spełniać 
wszystkie wymienione w  § 5 pkt.1 a) kryteria dostępu grupy docelowej Projektu. 
 

2. W Projekcie może wziąć udział 30 instruktorów praktycznej nauki zawodu i 6 kandydatów na instruktorów 
praktycznej nauki zawodu spełniających warunki wskazane w § 1 – Definicje.  

 

3. Każdy/a z kandydatów/ek, który/a spełnia wymogi określone w § 5 ust.1 a) może zgłosić się do udziału 
w Projekcie. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest wypełnienie i dostarczenie (osobiście lub pocztą 
tradycyjną do Biura Projektu w we Wrocławiu) podpisanych własnoręcznie i czytelnie następujących 
dokumentów: 
- karty zgłoszeniowej z kwestionariuszem (załącznik nr 1)  
- deklaracji (załącznik nr 2)  
-  i oświadczenia  (załącznik nr 3) 
 

4. Z wybranymi kandydatami zostanie przeprowadzone rozmowa diagnozująca badająca potrzeby 

osób z niepełnosprawnościami oraz testy badające gotowość do mobilności międzynarodowej.  

 
5. Wszystkie dokumenty wymienione w ust. 3  dostępne są w Biurach Projektu i na stronach internetowych 

Partnerów Projektu.   

6. W przypadku większej liczby osób chętnych na konkretny termin mobilności pierwszeństwo będą miały 
kobiety oraz osoby z niepełnosprawnościami. 

 



 

7 
 

§ 7 
Zasady rekrutacji 

 
1. Weryfikację kryteriów przeprowadzi Zespół Zadaniowy ds. Rekrutacji, który wystawi opinię na podstawie 

oceny testów i uzasadnienia udziału w projekcie podczas rozmowy diagnozującej i przygotuje listy 
uczestników projektu dla każdej grupy mobilności.  

2. Zespół Zadaniowy ds. Rekrutacji stanowią: 

1) Kierownik Projektu (Fundacja „Krzyżowa”) 

2) Koordynator Partnera Projektu (DIR) 

3) Specjalista ds. Rekrutacji (DIR) 

 

3. Rozmowę diagnozującą przeprowadzi Zespół Zadaniowy ds. Rekrutacji, przy czym liczba członków 

Zespołu Zadaniowego podczas rozmowy diagnozującej musi wynosić minimum 2 osoby.  

4. Osoby spełniające kryteria formalne (kryteria dostępu), które nie zostały wybrane na listę uczestników 
Projektu wpisane zostaną na listę rezerwową.  

5. W przypadku rezygnacji lub długotrwałej choroby uniemożliwiającej korzystanie ze wsparcia, do projektu 
zrekrutowana będzie osoba z listy rezerwowej.  

6. Arkusz oceny kandydata/ki jest jednocześnie protokołem przeprowadzonej rekrutacji. 

7. Kandydaci/ki, przed złożeniem formularza zgłoszeniowego, mają obowiązek zapoznać się z Regulaminem 
rekrutacji do Projektu. 

8. Za termin dokonania zgłoszenia przyjmuje się dzień, w którym kandydat/ka złoży wszystkie wymagane 
dokumenty.  

9. Rezultatem przeprowadzonej rekrutacji będzie zakwalifikowanie uczestników/czek do udziału w Projekcie. 

10. Osoby zakwalifikowane oraz niezakwalifikowane do Projektu, otrzymają stosowane powiadomienie drogą 
pocztową/elektroniczną/telefoniczną.  

 

§ 8 
Postanowienia końcowe 

1. Złożone dokumenty zgłoszeniowe nie podlegają zwrotowi. 

2. Rezygnacja z udziału w Projekcie jest możliwa w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia rozpoczęcia 
udziału w Projekcie w formie pisemnej i z podaniem ważnych przyczyn uniemożliwiających kontynuowanie 
udziału w Projekcie. 

3. Partnerzy Projektu zastrzegają sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie. Obecnie obowiązuje 1 
wersja Regulaminu (1/  01.08.2019 r.) 

4. Rozstrzyganie spraw, które nie są uregulowane niniejszym regulaminem pozostaje w gestii Kierownika 
Projektu. 
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5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2019 r. i obowiązuje przez czas trwania Projektu.  
 
 
 
 

Załączniki do Regulaminu: 
 
 

1)  karta zgłoszeniowej z kwestionariuszem i kartą oceny (załącznik nr 1)  
2)  deklaracja (załącznik nr 2)  
3)  oświadczenie  (załącznik nr 3)   

 


