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REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
 

„Biuro Wspierania Integracji – Etap II” 
 

§1 
Postanowienia ogólne 

 
Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie pt. „Biuro 

Wspierania Integracji – Etap” II realizowanym przez Uniwersytet Opolski, pl. 
Kopernika 11a  45-040 Opole, w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, 
Migracji i Integracji, Cel szczegółowy: Integracja/ legalna migracja.   Działania 
skierowane na pogłębienie  
i ułatwienia procesu integracji pomiędzy obywatelami państw trzecich i 
społeczeństwem przyjmującym oraz budowanie płaszczyzny dla dialogu 
międzykulturowego poprzez działania skierowane do imigrantów z państw trzecich i 
obywateli społeczeństwa przyjmującego. 

1. Projekt jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, 
Migracji  
i Integracji i środków własnych. 
2. Udział w projekcie jest bezpłatny, koszty jego organizacji pokrywane są ze 
środków Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji i środków 
własnych. 
3. Projekt realizowany jest w terminie od 1 listopada 2015 r. do 31  października 
2017 r. 
4. Regulamin określa: 

• warunki uczestnictwa w projekcie, 

• zasady uczestnictwa w projekcie, 

• zasady monitoringu uczestników szkoleń, 

• zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie. 
5. Ogólny nadzór nad realizacją projektu oraz rozstrzyganie spraw 
nieuregulowanych w regulaminie należy do kompetencji Koordynatora  

 
  §2 

Warunki uczestnictwa w projekcie 
 

1. Projekt skierowany jest do osób spełniających łącznie poniższe warunki: 
 

a) Cudzoziemcy nie będący obywatelami UE, przebywający na terytorium RP 
legalnie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o 
cudzoziemcach (z późniejszymi zmianami): 

• na podstawie wizy, o której mowa w art. 60 ust. 1 pkt. 4-6, 9-13, 17, 19-
21, 23-25,  
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• na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy (art. 98), pobyt stały (art. 
195) lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE (art. 211),  

• na podstawie dokumentu potwierdzającego posiadanie zgody na pobyt 
tolerowany o nazwie „zgoda na pobyt tolerowany” (art. 226 ust. 5), 

• zgody na pobyt ze względów humanitarnych.  

b) Dzieci ww. osób (nie będące obywatelami UE) urodzone na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. Pozostałe dzieci podlegają warunkom z punktu 1.  

c) Cudzoziemcy, którzy złożyli wniosek o udzielenie zezwolenia na 
zamieszkanie na czas oznaczony w trybie abolicji, a obecnie przebywający na 
terytorium RP na podstawie stempla, którzy:  

• złożyli wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy (art. 108 ust. 
1 pkt 2)  

• złożyli wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały (art. 206 ust. 1 
pkt 2)  

• złożyli wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta 
długoterminowego UE  

• 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, 
19-21, 23-25,  

• złożyli wniosek o przedłużenie okresu pobytu w ramach ruchu 
bezwizowego na terytorium RP  (art. 300 ust. 4).   

d) Cudzoziemcy nie będący obywatelami UE, przebywający na terytorium RP, 
którzy są w trakcie uzyskiwania zezwolenia na legalny pobyt w Polsce. 
(wsparcie dla tych osób jest ograniczone do pomocy w uzyskaniu legalnego 
pobytu).  

e)  Małżonkowie, wstępni oraz zstępni osób należących do grup ww. 1-4, w 
takim zakresie jaki jest konieczny do skutecznej realizacji działań. 

 

2. Wykaz dokumentów niezbędnych do uczestnictwa w projekcie: 
 

a) kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu poświadczającego 
tożsamość, narodowość i wiek uczestnika, 

b) własnoręcznie podpisane oświadczenie potwierdzające spełnianie 
warunków        uczestnictwa w projekcie wymienionych w pkt. 1. 
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§3 
Zasady uczestnictwa w projekcie 

 
1. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do regularnego uczestnictwa w 

zajęciach, potwierdzonych każdorazowo osobistym podpisem na liście 
obecności. 

2.  Nieusprawiedliwiona nieobecność na więcej niż 30% zajęć powoduje 
skreślenie z listy uczestników. 

 
§4 

Zasady monitoringu uczestników szkoleń 
 

1. Uczestnik projektu zobowiązuje się do podpisania listy obecności oraz 
wypełniania ankiet monitorujących prowadzonych w ramach projektu. 

2. Uczestnik projektu zobowiązuje się podać dane niezbędne organizatorom do 
wypełnienia kwestionariusza. 

3. Uczestnik projektu ma prawo wpływać na profilowanie tematyki zajęć 
realizowanych w projekcie poprzez przekazywanie ustnie lub pisemnie 
informacji o proponowanych zmianach kierownikowi projektu, kierownikom 
merytorycznym odpowiedzialnym za poszczególne bloki szkoleniowe bądź 
wykładowcy prowadzącemu zajęcia. 

4. Uczestnik projektu akceptuje zasady ewaluacji projektu, co poświadcza 
osobiście podpisem na oświadczeniu o zgodzie na udostępnianie i 
przetwarzanie danych osobowych. 

5. Uczestnik zobowiązuje się do wypełnienia ankiet do ewaluacji szkoleń przed 
szkoleniem, po jego zakończeniu. 
 

§5 
Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie 

 
1. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie przed rozpoczęciem zajęć 

uczestnik projektu zobowiązuje się dostarczyć informacje o tym fakcie 
osobiście, telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej do Biura 
Projektu w najwcześniejszym możliwym terminie. 

2. Jeżeli rezygnacja z uczestnictwa w projekcie w czasie trwania szkoleń nastąpi 
z przyczyn losowych i kierownik projektu uzna za takie przyczyny 
usprawiedliwienie złożone i udokumentowane, uczestnik zostaje skreślony z 
listy uczestników bez obowiązku zwrotu kosztów szkolenia. Uczestnik jest 
zobowiązany do niezwłocznego zwrotu otrzymanych materiałów 
szkoleniowych w dobrym stanie, umożliwiającym ich wykorzystanie przez 
innego uczestnika. 
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§6 
Postanowienia końcowe 

 
1. Regulamin został opracowany i wprowadzony jako obowiązujący przez  

Koordynatora projektu. 
2. Regulamin obowiązuje przez okres realizacji projektu. 
3. Organizator zastrzega sobie zmianę Regulaminu w każdym czasie. 
4. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej projektu. 

 
 

 


