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PROJEKT
„INTEGRACJA BEZ GRANIC IV”
REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„Integracja bez granic IV”
§1
Postanowienia ogólne
Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie pt. „Integracja bez granic IV"
realizowanym przez: Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu,
ul. Niedziałkowskiego 18,45 - 085 Opole, w ramach Funduszu Azylu Migracji i integracji
Działanie: Integracja/Legalna migracja.
1. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Azylu, Migracji i integracji i
środków własnych uczelni.
2. Udział w projekcie jest BEZPŁATNY, koszty jego organizacji pokrywane są ze środków
Europejskiego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji i środków własnych uczelni.
3. Projekt realizowany jest w terminie od 01.08.2020 roku r. do 30.08.2022 roku
4. Regulamin określa:
 warunki uczestnictwa w projekcie,
 zasady uczestnictwa w projekcie,
 zasady monitoringu,
 zasady korzystania z tłumaczeń,
 pomoc Doradcy Zawodowego i Psychologa,
 zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie.
5. Ogólny nadzór nad realizacją projektu oraz rozstrzyganie spraw nieuregulowanych w
regulaminie należy do kompetencji kierownika projektu.
§2
Warunki uczestnictwa w projekcie
Projekt skierowany jest do osób z poniższych grup docelowych:
1. Cudzoziemcy nie będący obywatelami UE, przebywający na terytorium RP legalnie,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017
r. poz. 2206 z późn. zm.):
 na podstawie wizy, o której mowa w art. 60 ust. 1 pkt. 4-6, 9-13, 17, 18a-21, 23-25,
 na podstawie 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),
 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.
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2. Dzieci ww. osób (nie będące obywatelami UE) urodzone na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej. Pozostałe dzieci podlegają, odpowiednio, warunkom z punktów 1, 3, 4, 5 i 7.
3. 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, 18a-21, 23-25,
 złożyli wniosek o przedłużenie okresu pobytu w ramach ruchu bezwizowego na
terytorium RP (art. 300 ust. 4).
4. Przebywają na terytorium RP w ramach ruchu bezwizowego.
5. Cudzoziemcy nie będący obywatelami UE, przebywający na terytorium RP, którzy są w
trakcie uzyskiwania zezwolenia na legalny pobyt w Polsce. UWAGA - wsparcie dla tych
osób jest ograniczone do pomocy w uzyskaniu legalnego pobytu.
6. Małżonkowie, wstępni oraz zstępni osób należących do grup ww. 1-4 oraz 7 i 8, w takim
zakresie jaki jest konieczny do skutecznej realizacji działań, w tym będący obywatelami
Polski lub innych krajów Unii Europejskiej.
7. Osoby, nie będące obywatelami UE, przebywające na terytorium RP legalnie, które
złożyły wniosek o:
 udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy (art. 108),
 udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały (art. 206),
 udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii
Europejskiej (art. 223),
 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,
 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.
Cudzoziemcy, którzy złożyli ww. wniosek, lecz nie otrzymali odcisku stempla w
dokumencie podróży mogą korzystać jedynie ze wsparcia ograniczonego do pomocy w
uzyskaniu legalnego pobytu w Polsce (patrz punkt 5 powyżej). Z pełnego wsparcia mogą
korzystać od momentu uzyskania odcisku stempla w dokumencie podróży.
8. Cudzoziemcy nie będący 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).
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Z ww. należy wyłączyć osoby będące grupą docelową Celu Szczegółowego Azyl w
Programie Krajowym FAMI.
§3
Zasady uczestnictwa w projekcie
1. Beneficjent uzyskuje status Uczestnika projektu po wypełnieniu formularza
rekrutacyjnego, zapoznaniu się z niniejszym regulaminem oraz po okazaniu dokumentu
potwierdzającego dane zawarte w formularzu.
2. Uczestnik zobowiązany jest do każdorazowego, osobistego, czytelnego podpisania
wszelkich dokumentów potwierdzających korzystanie z każdej formy wsparcia.
3. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do regularnego uczestnictwa w zajęciach.
4. Nieusprawiedliwiona nieobecność na więcej niż 30% zajęć powoduje skreślenie z listy
uczestników.
5. Długotrwałe formy wsparcia – np. język polski – będą kierowane do osób, których
dokumenty wskazują na możliwość legalnego przebywania na terenie Polski do czasu
zakończenia tejże formy wsparcia w pełnej ilości godzin.
§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 pracownikom projektu.
4. Uczestnik zobowiązuje się do wypełnienia ankiet do ewaluacji szkoleń przed szkoleniem,
po jego zakończeniu oraz w terminie do 6 miesięcy od zakończenia uczestnictwa w
projekcie.
§5
Zasady korzystania z tłumaczeń
1. Każdy z Uczestników projektu ma prawo do BEZPŁATNEGO korzystania z usług
tłumaczeniowych.
2. Wprowadza się limit dla jednej osoby - 15 stron dokumentów do tłumaczenia.
3. W wyjątkowych sytuacjach ilość ta może zostać zwiększona decyzją kierownika projektu.
4. Decyzję o możliwości tłumaczenia dokumentów każdorazowo podejmuje pracownik
punktu konsultacyjno-informacyjnego, weryfikując potrzebę związaną z legalnym
pobytem. Tłumaczenia muszą dotyczyć osób lub mieć wpływ ma osoby które legalnie
przebywają na terenie Polski.
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§6
Pomoc Doradcy Zawodowego i Psychologa
1. Ilość godzin wsparcia jest ograniczona i uzależniona od indywidualnej decyzji Doradcy
Zawodowego oraz Psychologa.
2. Pomoc Psychologa skierowana jest jedynie do osób, które takiej pomocy nie mogą
otrzymać bezpłatnie w innych placówkach zgodnie z powszechnie obowiązującymi
przepisami.
§7
Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie
1. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie Uczestnik projektu zobowiązuje się
dostarczyć informacje o tym fakcie osobiście, telefonicznie bądź za pośrednictwem
poczty elektronicznej bo punktu konsultacyjno-informacyjnego w terminie do 14 dni
kalendarzowych, od daty wystąpienia przyczyny uniemożliwiającej kontynuowanie
projektu.
§8
Postanowienia końcowe
1. Regulamin został opracowany i wprowadzony jako obowiązujący przez kierownika
projektu.
2. Regulamin obowiązuje przez okres realizacji projektu.
3. WSZiA zastrzega sobie zmianę Regulaminu w każdym czasie.
4. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej projektu
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