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Regulamin  

 

 

Słownik pojęć 

1. Projekt- „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego 

na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki” współfinansowany w ramach RPOWP. 

2. Uczestnik- osoba fizyczna powyżej 18r.ż., zamieszkała na terenie m. Białystok, powiatu 

białostockiego lub powiatu sokólskiego, która rozpocznie kształcenie na studiach 

podyplomowych na Uczelni Jańskiego w Łomży w ramach Projektu . 

3. Stowarzyszenie- Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe w Białymstoku 

z siedzibą przy ul. Studziennej 2, 15-771 Białystok. 

4. Studia podyplomowe- studia podyplomowe na kierunku oferowanym przez Uczelnię 

Jańskiego w Łomży. 

 

§1 

Postanowienia ogólne 

Niniejszy regulamin reguluje zasady przyznawania refundacji wkładu własnego ponoszonego przez 

Uczestników Projektu w związku z kształceniem na Studiach podyplomowych. 

 

§2 

Warunki uzyskania refundacji 

1. Uczestnik Studiów podyplomowych ma możliwość uzyskania refundacji 50% wkładu 

własnego poniesionego na kształcenie w ramach Projektu z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Warunki uzyskania refundacji wkładu własnego, o którym mowa w ust. 1 powyżej: 

a. Dyplom ukończenia Studiów podyplomowych z oceną bardzo dobrą 

b. Frekwencja na wszystkich zajęciach podczas Studiów podyplomowych na poziomie 

co najmniej 90%. 

3. Refundacja następuje po zakończeniu Studiów podyplomowych z funduszu szkoleniowego 

Stowarzyszenia na wniosek Uczestnika. 

4. Refundacją objęte zostanie maksymalnie 20 osób, które jako pierwsze zgłoszą się do 

Stowarzyszenia i wykażą spełnienie warunków opisanych w ust. 2. 

5. Refundacja nastąpi w ciągu 14 dni od daty dostarczenia dokumentów potwierdzających 

spełnianie warunków określonych w ust. 2 na konto Uczestnika. Numer konta uczestnika 

powinien być przekazany Stowarzyszeniu w formie pisemnej wraz z danymi (imię, nazwisko, 

adres zamieszkania) oraz czytelnym podpisem.  
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§3 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji Projektu. 

2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 30 października 2017r. 

3. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu. Zmieniony regulamin będzie 

każdorazowo zamieszczany na stornie internetowej Stowarzyszenia. 

 


