Regulamin rekrutacji i uczestnictwa
w kursach języka polskiego w ramach projektu „reSTART” współfinansowanego ze środków
Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa.
§ 1. Słowniczek

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
a. Projekcie – należy przez to rozumieć projekt pt. „reSTART” realizowany na podstawie
umowy finansowej nr PL/2020/AMIF/12.42, finansowany ze środków Programu
Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa;
b. Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w kursach języka
polskiego w ramach projektu „reSTART”;
c. Realizatorze projektu – należy przez to rozumieć Fundację Ukraina, z siedzibą przy ul.
Ruskiej 46a/201 we Wrocławiu;
d. Stronie
internetowej
należy
przez
to
rozumieć
stronę
www.fundacjaukraina.eu/kursy-jezyka-polskiego-lets-mow.
e. Uczestniku – należy przez to rozumieć osobę bezpośrednio korzystającą z udzielanego
wsparcia w ramach projektu.
§ 2. Informacje ogólne

1. Projekt „reSTART” realizowany jest w partnerstwie Fundacji Ukraina (Lider projektu),
ARAW sp. z o.o., Gminy Wrocław/Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego,
Fundacji Kalejdoskop Kultur i Fundacji MODE w okresie 01.01.2020 – 30.09.2022 r. W
ramach projektu realizowane są kursy języka polskiego “Let’s mów”.
2. Kursy języka polskiego “Let’s mów” realizowane w ramach Projektu są
współfinansowane ze środków Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i
Integracji oraz budżetu państwa. Uczestnik ponosi koszt w wysokości 384 zł za 128
godzin nauki, czyli 3 zł za godzinę nauki języka polskiego.
3. Kursy językowe, o których mowa w pkt. 2 powyżej, realizowane będą w ramach 12 grup
szkoleniowych, liczących średnio po 15 os., łącznie dla 180 osób. Czas trwania jednego
kursu wyniesie 128 godzin dydaktycznych w ciągu około 3-4 miesięcy. Kursy językowe
będą nastawione na rozwijanie czterech podstawowych umiejętności:
a. pisania;
b. czytania;
c. słuchania;
d. mówienia.
4. Kursy językowe co do zasady będą realizowane w siedzibie Realizatora lub online.

5. Realizator projektu nie zapewnia uczestnikom dojazdu do miejsca realizacji zajęć, ani nie
refunduje poniesionych kosztów transportu dla osób biorących udział w zajęciach.
6. W kursie językowym mogą wziąć udział osoby pełnoletnie.

§ 3. Rekrutacja

1. Rekrutacja do projektu będzie prowadzona od marca 2021r. maksymalnie do lipca 2022.
Aktualny harmonogram rekrutacji będzie zamieszczany na stronie internetowej.
2. Uczestnikami mogą zostać cudzoziemcy niebędący obywatelami UE, przebywający na
terytorium RP legalnie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o
cudzoziemcach (z późniejszymi zmianami), zamieszkali i przebywający legalnie na
Dolnym Śląsku:
I. na podstawie:
a. wizy, o której mowa w art. 60 ust. 1 pkt. 4-6, 9-13, 17, 18a-21, 23-25,
b. zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały (art. 195, z wyjątkiem ust. 1 pkt 6a - jednak
wyłączenie to nie dotyczy osób, które otrzymały zgodę na pobyt ze względów
humanitarnych) lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE (art. 211),
c. dokumentu potwierdzającego posiadanie zgody na pobyt tolerowany o nazwie „zgoda na
pobyt tolerowany” (art. 226 ust. 5),
d. zgody na pobyt ze względów humanitarnych
II. Którzy złożyli wniosek o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w
trybie abolicji, a obecnie przebywający na terytorium RP na podstawie stempla, którzy:
a. złożyli wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy (art. 108 ust. 1 pkt 2)
b. złożyli wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały (art. 206 ust. 1 pkt 2)
c. złożyli wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE
d. złożyli wniosek o przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowej (art. 87 ust. 1 pkt 1), w
którym uzasadnienie jest zgodne z jednym z następujących celów wskazanych w art. 60
ust. 1: pkt. 4-6, 9-13, 17, 18a-21, 23-25,
e.złożyli wniosek o przedłużenie okresu pobytu w ramach ruchu bezwizowego na
terytorium RP (art. 300 ust. 4).
III. Przebywają na terytorium RP w ramach ruchu bezwizowego;
IV. Osoby, niebędące obywatelami UE, przebywające na terytorium RP legalnie, które
złożyły wniosek o:
a. udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy (art. 108),
b. udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały (art. 206),

c. udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii
Europejskiej (art. 223),
d. przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowej (art. 87), w którym uzasadnienie jest
zgodne z jednym z następujących celów wskazanych w art. 60 ust. 1: pkt. 4-6, 9-13, 17,
18a-21, 23-25,
e. przedłużenie okresu pobytu w ramach ruchu bezwizowego na terytorium RP (art. 300),
i uzyskały w dokumencie podróży odcisk stempla potwierdzającego złożenie wniosku o
udzielenie zezwolenia.
V. Cudzoziemcy niebędący obywatelami UE, przebywający na terytorium RP legalnie,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw
członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U. 2006 nr 144 poz. 1043)
na podstawie prawa pobytu przez okres dłuższy niż 3 miesiące (art. 18) lub prawa pobytu
stałego (art. 43).
VI. Obywatele Wielkiej Brytanii legalnie przebywający na terytorium Polski.
3. Osoba spełniająca kryteria formalne wymienione w pkt 2 składa Wniosek o przyjęcie na kurs
języka polskiego “Let’s mów” dostępny na stronie internetowej. Wniosek należy wypełnić w
formularzu elektronicznym a następnie zgłosić się do Biura Projektu z dokumentami
potwierdzającymi legalny pobyt w Polsce w trakcie trwania rekrutacji na dany cykl kursu i
wypełnić papierowe oświadczenie z danymi osobowymi. Niezłożenie papierowego
oświadczenia potwierdzonego własnoręcznym podpisem jest jednoznaczne z rezygnacją z
udziału w rekrutacji do danego cyklu kursu. Harmonogram rekrutacji na poszczególne
cykle kursów oraz aktualne terminy przyjmowania papierowych oświadczeń będą
zamieszczane na stronie internetowej.
4. We Wniosku o przyjęcie na kurs języka polskiego “Let’s mów” Kandydat deklaruje swój poziom
znajomości języka polskiego. Znajomość języka jest wstępnie weryfikowana w trakcie
pierwszych zajęć z lektorem. W przypadku rekomendacji lektora dotyczącej stopnia
znajomości języka polskiego danego uczestnika, uczestnik projektu może za zgodą
Realizatora projektu i w ramach dostępności miejsc zmienić grupę na poziom
wyższy/niższy, jeżeli taki jest aktualnie realizowany.
5. Wniosek o przyjęcie na kurs języka polskiego “Let’s mów” zostanie zweryfikowany pod względem
formalnym przez pracownika projektu. Do projektu zostanie przyjęta osoba, która:
a. spełnia kryteria formalne wymienione w § 3 pkt 2;

b. przedstawiła dokumenty potwierdzające spełnianie warunków formalnych (m.in. wiza,
karta pobytu, karta rezydenta, stempel w paszporcie od Wojewody, ruch bezwizowy) oraz
dokument tożsamości (paszport).
6. W przypadku większej liczby chętnych do udziału w kursie języka polskiego (spełniających
wymogi wymienione w pkt § 3 pkt 2), przekraczającej ilość dostępnych miejsc w grupach
rozpoczynających naukę, decyduje kolejność zgłoszeń, z zastrzeżeniem pkt. 7.
7. Realizator projektu, zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie projektu, zastrzega
sobie prawo do przyjęcia w pierwszej kolejności kandydatów, którzy należą do grup
wymagających szczególnego traktowania: rodzice samotnie wychowujący małoletnie
dzieci, ofiary tortur lub gwałtów lub innych poważnych form przemocy psychologicznej,
fizycznej lub seksualnej lub nadużyć w tym zakresie oraz potrzebujące natychmiastowej
opieki i niezbędnego leczenia chorób, co wykazały we Wniosku o przyjęcie na kurs języka
polskiego “Let’s mów”.
8. Osoby niezakwalifikowane do udziału w grupach rozpoczynających naukę języka
polskiego, spełniające kryteria formalne, zostaną wpisane na listę rezerwową.
9. W przypadku niezakwalifikowania się kandydata do udziału w kursie “Let’s mów”, może
on ponownie ubiegać się o udział w kolejnej rekrutacji, pod warunkiem aktualizacji
Wniosku o przyjęcie na kurs języka polskiego “Let’s mów” i potwierdzenia tym samym chęci
udziału w projekcie oraz spełniania kryteriów formalnych.
10. Każdy uczestnik projektu może wziąć udział jednokrotnie w kursie języka polskiego
“Let’s mów”. Osoba, która ukończyła kurs nie może przystąpić do udziału w kolejnej
grupie szkoleniowej, na innym lub takim samym poziomie zaawansowania.
11. Osoby zakwalifikowane do udziału w kursie językowym “Let’s mów” zostaną o tym
poinformowane telefonicznie lub drogą elektroniczną w terminie co najmniej 7 dni przed
rozpoczęciem zajęć.
§ 4. Zasady realizacji szkoleń językowych
1. Osoba zakwalifikowana do udziału jest zobowiązana wnieść z góry opłatę za kurs
językowy, która wynosi 384 zł (3zł za godzinę zajęć), w terminie ustalonym i podanym do
wiadomości przez Realizatora. Dane do przelewu podaje pracownik projektu po
zakwalifikowaniu się kandydata do udziału w kursie.
2. Osoba zakwalifikowana do udziału, która wniosła opłatę za kurs w wyznaczonym
terminie będzie zobowiązana do podpisania wymaganych oświadczeń (w tym o

3.

4.

5.

6.

przetwarzaniu danych osobowych), chyba że wypełniła już niezbędne dokumenty w
związku z udziałem w innym działaniu realizowanym w ramach projektu.
Osoba, która nie dokona opłaty w wyznaczonym terminie zostanie skreślona z listy
uczestników zakwalifikowanych do udziału w danej grupie szkoleniowej, będzie mieć
natomiast możliwość ponownego przystąpienia do kolejnej rekrutacji.
W przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu mailowego lub telefonicznego z
osobą zakwalifikowaną do udziału w kursie językowym, mimo prób podejmowanych
przez pracowników projektu, może zostać ona skreślona z listy osób zakwalifikowanych
do udziału w kursie, a na jej miejsce zostanie zrekrutowany kolejny kandydat z listy
rezerwowej. Osoba, która nie przystąpi do projektu z powodu braku możliwości
skontaktowania się z nią przez pracownika projektu może wziąć udział w kolejnej
rekrutacji na kurs językowy, z tym że za datę składania wniosku liczy się datę aktualizacji
wniosku przez uczestnika.
Informacje o terminach realizacji danego szkolenia językowego zostaną przekazane
uczestnikom projektu drogą mailową lub telefoniczną. Na pierwszych zajęciach uczestnicy
projektu otrzymają szczegółowy harmonogram kolejnych spotkań. W przypadku zmiany
harmonogramu z powodów obiektywnych, uczestnicy zostaną o tym fakcie
poinformowani telefonicznie lub mailowo.
Szkolenia będą odbywały się w siedzibie Fundacji Ukraina, zwanej CUKR (Centrum
Ukraińskie Kultury i Rozwoju), znajdującej się przy ul. Ruskiej 46a/201 we Wrocławiu
albo w formule online (z wykorzystaniem programów do komunikacji zdalnej). Daty i
godziny realizacji danego szkolenia zostaną w miarę możliwości ustalone w oparciu o
preferencje uczestników projektu, wyrażone we Wniosku o przyjęcie na kurs języka polskiego
“Let’s mów”.
§ 5. Prawa i obowiązki uczestnika projektu

1. Każdej osobie biorącej udział w kursie językowym zostaną zapewnione materiały
szkoleniowe (podręczniki), piśmiennicze, a także możliwość skorzystania z bezpłatnego
poczęstunku w trakcie szkoleń stacjonarnych.
2. Udział w zajęciach w ramach kursu językowego jest obowiązkowy. Uczestnik podpisuje
listę obecności na każdych zajęciach, w których bierze udział. W przypadku nieobecności
na danych zajęciach uczestnik projektu zobowiązany jest do samodzielnego nadrobienia
materiału.
3. Uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia ankiet, testów, kwestionariuszy oraz
pozostałych dokumentów wskazanych przez Realizatora projektu lub osoby prowadzące
szkolenia.
4. Uczestnik kursu językowego ma prawo zrezygnować z uczestnictwa na min. 2 dni przed
rozpoczęciem zajęć danej grupy szkoleniowej. Rezygnacja jest wiążąca, jeżeli zostanie

dokonana w formie pisemnej (w tym poprzez e-mail). W przypadku rezygnacji dokonanej
w krótszym terminie lub niepojawienia się na szkoleniu, Realizator projektu ma prawo
obciążyć uczestnika kosztami szkolenia.
5. Uczestnik projektu jest zobowiązany do udziału we wszystkich formach wsparcia w stanie
całkowitej trzeźwości, tzn. wyłączającej spożycie alkoholu i innych środków odurzających.
W sytuacji kiedy pracownik Realizatora projektu poweźmie uzasadnione podejrzenie o
nietrzeźwości uczestnika ma prawo odmówić udzielenia wsparcia i poprosić o
opuszczenie siedziby Fundacji lub innego miejsca realizacji form wsparcia. W przypadku
odmowy uczestnika, pracownik Realizatora ma prawo wezwania policji w celu weryfikacji
trzeźwości uczestnika. Udział uczestnika w projekcie w stanie nietrzeźwości może
stanowić podstawę do stwierdzenia naruszenia niniejszego Regulaminu i skreślenia z listy
uczestników bez możliwości udziału w projekcie w przyszłości.
6. Uczestnik jest zobowiązany do przekazania Realizatorowi projektu swoich danych
osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, szkolenia, monitoringu i
ewaluacji projektu, a także w zakresie niezbędnym do wywiązania się przez Realizatora
projektu z obowiązków poprawiania swoich danych osobowych, przekazanych
organizatorowi szkolenia, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych ( j.t. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
7. Uczestnicy kursów językowych na podstawie wyników wewnętrznego egzaminu
przeprowadzonego po zakończeniu nauki w ramach grupy otrzymają zaświadczenia o
uzyskanym poziomie biegłości językowej osiągniętej w wyniku udziału w projekcie.
8. Każdy uczestnik na zakończenie kursu językowego ma obowiązek podejścia do
wewnętrznego egzaminu. W przypadku nieobecności na egzaminie wewnętrznym
uczestnik powinien niezwłocznie, nie później niż w ciągu 2 dni od daty egzaminu,
skontaktować się z pracownikiem projektu w celu ustalenia nowej daty egzaminu. W razie
nieprzystąpienia do egzaminu uczestnik nie uzyska certyfikatu wewnętrznego
poświadczającego poziom biegłości językowej.
9. Uczestnik jest zobowiązany do udziału we wszystkich zajęciach językowych “Let’s mów”.
W przypadku nieobecności na zajęciach językowych uczestnik jest zobowiązany uprzedzić
o tym pracownika projektu pisząc na mail: letsmow@fundacjaukraina.eu. W wyjątkowych,
nagłych przypadkach istnieje możliwość późniejszego poinformowaniu o nieobecności.
10. W razie nieobecności na czterech kolejnych zajęciach bez poinformowania pracownika
projektu i bez możliwości nawiązania kontaktu mailowego lub telefonicznego z
uczestnikiem mimo prób podejmowanych ze strony pracownika projektu, osoba taka
może zostać skreślona z listy uczestników, co skutkuje brakiem możliwości wzięcia
udziału w kolejnych edycjach kursu języka polskiego “Let’s mów” w ramach projektu.
Ostateczną decyzję w sprawie skreślenia z listy uczestników podejmuje Kierownik
projektu.

§ 6. Prawa i obowiązki Realizatora projektu
1. Realizator projektu zobowiązuje się do:
a. dbałości o jak najwyższy poziom merytoryczny szkoleń i stałego ewaluowania działań
podejmowanych w ramach realizowanych szkoleń;
b. zapewnienia Uczestnikom projektu możliwości korzystania z dofinansowanych,
zorganizowanych w ramach Projektu szkoleń językowych, zgodnie z zapisami wniosku
o dofinansowanie projektu oraz harmonogramem udostępnionym Uczestnikom;
c. przekazania Uczestnikom Projektu materiałów szkoleniowych(podręczników do nauki
języka polskiego), materiałów piśmienniczych oraz poczęstunku podczas kursów
językowych realizowanych stacjonarnie;
2. Realizator projektu ma prawo do:
a. uzyskania od Uczestników projektu wszelkich niezbędnych dokumentów i oświadczeń
potwierdzających ich przynależność do grupy docelowej projektu;
b. zmiany terminów poszczególnych zajęć w sytuacji losowej lub siły wyższej, o czym
poinformuje Uczestników projektu z stosownym wyprzedzeniem telefonicznie lub
mailowo;
c. wykluczenia z projektu osoby rażąco naruszającej postanowienia niniejszego
Regulaminu oraz zasady współżycia społecznego i pracy w grupie, w szczególności w
przypadku agresywnego, wulgarnego i obraźliwego słownictwa; agresji fizycznej lub
próby użycia siły fizycznej tak wobec przedstawicieli Realizatora projektu,
prowadzących formy wsparcia jak i innych uczestników czy udziału w projekcie pod
wpływem alkoholu lub środków odurzających.
§ 7. Postanowienia końcowe
1. Regulamin obowiązuje w okresie realizacji projektu.
2. Realizator projektu zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje Kierownik
Projektu na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

