REGULAMIN PROJEKTU
„Profesjonalizm dźwignią handlu”
§1
Postanowienia ogólne
Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie „Profesjonalizm dźwignią handlu”
realizowanym w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój
pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji
zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
1) Projekt realizowany jest przez Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Warszawie.
2) Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (UE) w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego (EFS).
3) Okres realizacji projektu: 01.02.2011 r. - 29.06.2012 r.
4) Zasięg terytorialny projektu obejmuje województwo mazowieckie.
5) Biuro projektu mieści się w Warszawie 01-030, ul. Pawia 55, pok. 219 E.
6) Głównym celem projektu jest podwyższenie i dopasowanie kwalifikacji i kompetencji
pracowników i pracowniczek mazowieckiego sektora handlu detalicznego i hurtowego do
dynamicznie zmieniających się potrzeb mazowieckiego rynku pracy.
7) W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 60 osób spełniających kryteria
Uczestnika/czki Działania 8.1 PO KL, o których mowa w § 2.
8) Wsparcie w ramach projektu obejmuje:
a) Kurs „Zarządzanie dla menadżerów sprzedaży” w wymiarze 104 godzin, w tym 7
modułów szkoleniowych:
 Moduł I - Analiza sytuacji rynkowej, ocena konkurencji rynku – 8 godzin
 Moduł II - Wspomaganie procesu sprzedaży (techniki promocji,
merchandising, sprzedaż B2B) – 16 godzin
 Moduł III - Formułowanie strategii, planu sprzedaży firmy – 8 godzin
 Moduł IV - Pozyskiwanie i kierowanie personelem sprzedażowym,
organizowanie wysiłku sprzedażowego – 16 godzin
 Moduł V - Sztuka negocjacji, negocjacje handlowe, techniki sprzedaży – 16
godzin
 Moduł VI - Zarządzanie projektami sprzedażowymi według metodyki Prince2
– 32 godziny. W ramach tego modułu Uczestnicy/czki zostaną przygotowani
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do międzynarodowego egzaminu i będą mogli uzyskać Certyfikat
Prince2Foundation.
Moduł VII - Kompetencje menadżera sprzedaży – do wyboru jeden warsztat
spośród:
• „Kobieta sukcesu” – 8 godzin
• „Aktywni 45+” – 8 godzin
• „Kreuję swój sukces” – 8 godzin

b) Lekcje e-learningowe z psychologii sprzedaży, prawa pracy, prawa cywilnego dla
menadżerów,
c) Indywidualne wsparcie psychologiczno-doradcze – 4 godziny/ osobę,
d) Konferencja podsumowująca projekt.
9) Ogólny nadzór nad realizacją projektu oraz rozstrzyganie spraw nieuregulowanych w
Regulaminie Projektu należy do kompetencji Koordynatorki Projektu.
10) Informacje nt. projektu zamieszczane
www.profesjonalnyhandel.vizja.pl

są

na

stronie

internetowej

projektu:

11) Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

§2
Zasady rekrutacji Uczestników/czek projektu (Beneficjentów Ostatecznych)
1) Uczestnikiem/czką projektu może być osoba spełniająca łącznie poniższe kryteria formalne:
a) Jest osobą pełnoletnią,
b) Jest osobą zamieszkałą i pracującą na terenie woj. mazowieckiego,
c) Jest osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej,
d) Jest
pracownikiem/czką
sektora
handlu
detalicznego
i hurtowego zatrudnionym/ną na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru,
mianowania, spółdzielczej umowy o pracę,
e) Jest osobą, która z własnej inicjatywy jest zainteresowana nabyciem nowych,
uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności sprzyjających wykonywaniu
zawodu:
 kierownika małego przedsiębiorstwa w handlu hurtowym i detalicznym
i/lub
 kierownika wewnętrznej jednostki działalności podstawowej w handlu
hurtowym i detalicznym
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§3
Kryteria uczestnictwa w projekcie
1) Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz
wypełnienie i wysłanie Formularza Rekrutacyjnego w wersji elektronicznej (dostępny na
stronie internetowej www.profesjonalnyhandel.vizja.pl).
2) Integralną częścią Formularza Rekrutacyjnego, o którym mowa w § 3 pkt. 1 są załączniki
(dostępne na stronie internetowej www.profesjonalnyhandel.vizja.pl oraz w Biurze Projektu)
- dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów formalnych Uczestnika/czki Działania 8.1.
PO KL wymienionych w § 2 pkt. 1, tj.:
a) Oświadczenie o kwalifikowaniu się do projektu – ZAŁĄCZNIK NR 1
b) Oświadczenie o zamieszkaniu – ZAŁĄCZNIK NR 2
c) Zaświadczenie o zatrudnieniu od pracodawcy – ZAŁĄCZNIK NR 3
d) Kserokopia dowodu osobistego poświadczona za zgodność z oryginałem przez
Kandydata/kę – ZAŁĄCZNIK NR 4
3) Pracownicy zatrudnieni w tym samym zakładzie pracy mogą stanowić max. 20 % ogólnej
liczby Uczestników i Uczestniczek projektu (tj. 12 osób).

§4
Rekrutacja
1. Rekrutacja będzie prowadzona w okresie od 7 czerwca do 15 lipca 2011 r. w siedzibie Wyższej
Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie przy ul. Pawiej 55, pok. 219 E.
O przyjęciu do projektu decydują wyniki prac Komisji Rekrutacyjnej. W przypadku
konieczności przedłużenia rekrutacji termin ten może ulec zmianie.
2. Kwalifikacja Uczestników/czek projektu dokonywana jest przez Komisję Rekrutacyjną (KR).
3. Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z polityką równych szans przy uwzględnieniu
założeń liczbowych, które zostały określone we wniosku o dofinansowanie projektu, tj.:
łączna liczba Uczestników/czek – 60, w tym minimum 33 kobiety i 30 osób powyżej 45 r.ż.
(jedna osoba może spełniać obydwa kryteria – np. kobieta po 45 r.ż.).
4. Procedura rekrutacyjna obejmuje następujące etapy:
a) Przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych, o których mowa w § 3 pkt. 1 i 2
niniejszego Regulaminu,
b) Weryfikacja kryteriów formalnych
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c) Możliwość uzupełnienia braków technicznych,
d) Weryfikacja kryteriów merytorycznych,
e) Decyzja o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu Kandydata/tki do udziału w
projekcie,
f)

Zamieszczenie listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie na stronie
www.profesjonalnyhandel.vizja.pl,

g) Zamieszczenie listy rezerwowej na stronie www.profesjonalnyhandel.vizja.pl.
5. Regulamin uczestnictwa w projekcie i dokumenty rekrutacyjne dostępne są:
a) W Biurze Projektu przy ul. Pawiej 55 pok. 219 E w Warszawie, w godz. od 9.00 do
15.00,
b) W
wersji
elektronicznej
www.profesjonalnyhandel.vizja.pl.

na

stronie

internetowej

projektu:

6. Zasady przyjmowania dokumentów rekrutacyjnych do udziału w projekcie:
a) Dokumenty rekrutacyjne do projektu składają się z Formularza Rekrutacyjnego oraz
czterech załączników,
b) Formularz Rekrutacyjny należy wypełnić i przesłać za pośrednictwem strony
internetowej projektu www.profesjonalnyhandel.vizja.pl do dnia 15 lipca 2011 r.
Potwierdzeniem przyjęcia Formularza przez Biuro Projektu jest automatyczna
odpowiedź wysłana na adres e-mail Kandydata/ki w ciągu 24 h,
c) Wszystkie załączniki (nr 1, 2, 3, 4) należy wypełnić, wydrukować, podpisać,
parafować każdą stronę oraz dostarczyć osobiście lub za pomocą poczty tradycyjnej
w czasie trwania procesu rekrutacyjnego do Biura Projektu przy ul. Pawiej 55, pok.
219 E w Warszawie w godz. 9.00 – 15.00, do dnia 15 lipca 2011 r. Liczy się data
wpływu do Biura Projektu. Dokumenty należy dostarczyć w zamkniętej kopercie. Ich
poprawność formalna nie będzie weryfikowana na etapie składania.
d) Złożone dokumenty rekrutacyjne nie będą odsyłane,
e) Odmowa podania danych osobowych oraz brak zgody na ich przetwarzanie są
równoznaczne z brakiem możliwości udzielania wsparcia w ramach projektu,
f)

W przypadku braku spełnienia kryteriów technicznych (tj. niekompletności i/lub
braku poprawności formalnej dokumentów rekrutacyjnych) na etapie oceny
formalnej, Kandydat/tka będzie miał/a możliwość jednorazowego uzupełnienia
brakujących Dokumentów Rekrutacyjnych (Formularza Rekrutacyjnego lub
Załączników) i/lub wprowadzenia w nich korekty po uprzednim przekazaniu
informacji o takiej konieczności przez Organizatora i w wyznaczonym przez niego
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terminie. Do braków technicznych zaliczamy: brak Formularza Rekrutacyjnego lub
brak Załączników, brak podpisu w wyznaczonych miejscach na Załącznikach, brak
potwierdzenia za zgodność z oryginałem na kopii dowodu osobistego, nieścisłości w
Oświadczeniu o zatrudnieniu, niewypełnione pola w Załącznikach.
7. Złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału
w projekcie.
8. Każda osoba może złożyć tylko jeden Formularz Rekrutacyjny. Kolejny Formularz złożony
przez tę samą osobę w okresie rekrutacji nie będzie oceniany.
9. Złożone przez Kandydatów/tki dokumenty rekrutacyjne nie podlegają zwrotowi.

§5
Postępowanie kwalifikacyjne
1) Postępowanie kwalifikacyjne jest obligatoryjne dla wszystkich Kandydatów/tek do udziału w
projekcie.
3) Komisja Rekrutacyjna będzie podejmować decyzję o zakwalifikowaniu
niezakwalifikowaniu Kandydata/tki do udziału w projekcie na podstawie:

lub

a) Kompletności i poprawności formalnej i merytorycznej dokumentów rekrutacyjnych,
b) Spełniania kryteriów formalnych dotyczących udziału w projekcie,
c) Spełniania kryteriów strategicznych:
 Płeć – preferując kobiety, a szczególnie kobiety, które powróciły na rynek pracy
po urodzeniu i wychowaniu dziecka
 Wiek – preferując osoby po 45 roku życia
d) Oceny motywacji do udziału w projekcie – na podstawie informacji zawartych w
Formularzu Rekrutacyjnym,
e) W sytuacji, gdy w/w wskaźniki są spełnione na porównywalnym poziomie przez dwie lub
więcej osób, stanowiąc przeszkodę w rozstrzygnięciu kwalifikacji do udziału w projekcie,
o przyjęciu do projektu decydować będzie Przewodniczący/a Komisji Rekrutacyjnej.
4) Wszystkie osoby, które zakwalifikują się do udziału w projekcie zostaną dodatkowo
poinformowane o tym drogą e-mailową (na adres podany w formularzu zgłoszeniowym) i
poproszone o podpisanie „Umowy o świadczenie usług szkoleniowych”.
5) Podczas procesu rekrutacji zostanie utworzona lista rezerwowa na wypadek rezygnacji
wcześniej zakwalifikowanych Uczestników/czek.
6) Kandydat/tka ma prawo odwoływania się od decyzji Komisji Rekrutacyjnej w terminie do 3
dni roboczych od dnia zamieszczenia na stronie www.profesjonalnyhandel.vizja.pl listy osób
zakwalifikowanych do udziału w projekcie i listy rezerwowej. Odwołanie jest pisemnym
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wystąpieniem o ponowne sprawdzenie zgodności złożonych Dokumentów Rekrutacyjnych z
kryteriami określonymi w Regulaminie Komisji Rekrutacyjnej i Regulaminie Projektu. Zasady
postępowania w trybie odwoławczym będą uściślone w piśmie informującym o wynikach
postępowania rekrutacyjnego. Do oceny odwołań powołana zostanie niezależna Komisja
Odwoławcza.

§6
Organizacja szkoleń i zasady uczestnictwa
1) Udział Uczestników/czek w projekcie jest bezpłatny.
2) Wsparcie w ramach projektu, o którym mowa w §1 pkt. 8 realizowane będzie poza
godzinami i miejscem zatrudnienia Uczestników/czek.
3) Wszystkie działania przewidziane w projekcie (tj. warsztaty, wsparcie psychologicznodoradcze i konferencja) będą odbywać się w Warszawie.
4) Przystępując do udziału w projekcie Uczestnik/czka zobowiązuje się uczestniczyć w
prowadzonych w ramach projektu warsztatach, akceptując terminy i miejsce, które
wyznaczy Organizator Projektu.
5) Warsztaty odbywać się będą w weekendy, w podziale na grupy.
6) Każdy/a Uczestnik/czka weźmie udział w 7 modułach tematycznych w ramach kursu
„Zarządzanie dla menadżerów sprzedaży”. Czas każdego warsztatu i planowana organizacja
zajęć:

Lp.

Nazwa modułu tematycznego

Liczba
godzin

Planowana
liczba
godzin/dzień

Planowana
liczba dni

1.

Moduł I - Analiza sytuacji rynkowej, ocena
konkurencji rynku

8

8

1

2.

Wspomaganie procesu sprzedaży (techniki
promocji, merchanddising, sprzedaż B2B)

16

6

2

3.

Formułowanie strategii, planu sprzedaży
firmy

8

8

1

Pozyskiwanie i kierowanie personelem
sprzedażowym, organizowanie wysiłku
sprzedażowego

16

8

2

4.
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5.

Sztuka negocjacji, negocjacje handlowe,
techniki sprzedaży

16

8

2

6.

Zarządzanie zmianą, zarządzanie
projektami sprzedażowymi według
metodyki Prince2

32

8

4

7.

Kompetencje menadżera sprzedaży – do
wyboru jeden warsztat spośród:
• „Kobieta sukcesu”
• „Aktywni 45+”
• „Kreuję swój sukces”

8

8

1

7) Uzupełnieniem warsztatów będą lekcje e-learningowe z psychologii sprzedaży, prawa
pracy, prawa cywilnego dla menadżerów.
8) Równolegle do szkoleń odbywać się będzie wsparcie psychologiczno-doradcze w wymiarze
4 godzin na osobę.
9) Na zakończenie projektu zorganizowana zostanie konferencja podsumowująca, podczas
której rozdane zostaną zaświadczenia o ukończeniu kursu.
10) Miejsce oraz terminy rozpoczęcia szkoleń/doradztwa/konferencji ogłaszane będą na
stronie internetowej projektu. Organizator projektu zastrzega sobie możliwość zmiany
terminu i miejsca realizacji powyższych działań.
11) Organizator posiada zaplecze lokalowe i sprzętowe niezbędne do realizacji projektu.
12) Zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę, legitymującą się odpowiednimi
uprawnieniami i doświadczeniem.
13) Uczestnikom/czkom zapewnione będzie wyżywienie oraz przerwa na kawę w trakcie zajęć.
14) Uczestnicy/czki szkoleń otrzymają materiały szkoleniowe i piśmiennicze.
15) Organizator, w uzasadnionych przypadkach, zastrzega sobie możliwość późniejszego
przekazania materiałów szkoleniowych.
16) Organizator nie przewiduje zwrotu kosztów dojazdu i noclegu Uczestnikom/czkom
projektu.
17) W ramach projektu przewidziana jest refundacja kosztów dla osób opiekujących się
dzieckiem lub osobą zależną (starszą lub niepełnosprawną) na czas trwania szkolenia.
18) Uczestnik/czka zobowiązany/a jest do:
a) Punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach,
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b) Potwierdzenia obecności na zajęciach na prowadzonej przez Organizatora liście
obecności,
c) Wypełnienia ankiet ewaluacyjnych w trakcie trwania projektu i po jego zakończeniu.
d) Udziału w minimum 80% zajęć odbywających się w ramach projektu, co jest też
warunkiem uzyskania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.
e) Udziału w konferencji podsumowującej projekt
19) W przypadku nieobecności na zajęciach, Uczestnik/czka zobowiązany/a jest do
samodzielnego uzupełnienia wiadomości będących przedmiotem opuszczonych zajęć.
20) W wyjątkowych sytuacjach losowych istnieje możliwość usprawiedliwienia nieobecności na
podstawie stosownych dokumentów (np. zwolnienie lekarskie) i oświadczeń
potwierdzających wystąpienie tychże okoliczności.
21) Uczestnik/czka przerywający/a udział w projekcie z powodów innych niż wymienione
powyżej jest zobowiązany/a do zwrotu kosztów szkolenia, tj. 10 693,20 zł.
22) Uczestnik/czka zostaje skreślony/a z listy Uczestników projektu w przypadku:
a) Przekroczenia dozwolonego limitu nieobecności,
c) Złożenia pisemnej rezygnacji z uczestnictwa,
c) Naruszenia istotnych postanowień niniejszego Regulaminu.

§7
Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie
1) W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie przed rozpoczęciem zajęć Uczestnik/czka
projektu zobowiązuje się dostarczyć informację o tym fakcie osobiście, telefonicznie bądź
za pośrednictwem poczty elektronicznej do Biura Projektu w najwcześniejszym możliwym
terminie.
2) W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika/czki z listy osób zakwalifikowanych do
rojektu, jego/jej miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej.
3) W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie w trakcie trwania zajęć Uczestnik/czka
zobowiązany/a jest do złożenia pisemnego oświadczenia z wyjaśnieniem przyczyny
rezygnacji z udziału w projekcie.

§8
Zasady monitorowania udziału w projekcie
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1) Uczestnicy/czki zobowiązani/e są do każdorazowego potwierdzania swojej obecności na
zajęciach. Potwierdzenie obecności następuje poprzez złożenie podpisu na liście obecności.
2) Uczestnicy/czki zobowiązani/e są do potwierdzenia:
a) Odbioru materiałów szkoleniowych,
b) Odbioru dokumentów potwierdzających udział w projekcie i in.
Potwierdzenie następuje poprzez złożenie podpisu na odpowiedniej liście.
3) Uczestnicy/czki zobowiązani/e są do wypełniania ankiet monitorujących w trakcie
uczestnictwa w projekcie oraz po jego zakończeniu.
4) W przypadku zmiany danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych każdy/a
Uczestnik/czka zobowiązany/a jest do niezwłocznego poinformowania Organizatora o
tychże zmianach.

§9
Postanowienia końcowe
1) Regulamin wchodzi w życie z dniem 7.06.2011 roku.
2) Organizator projektu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie, o których
Uczestnik/czka projektu zostanie niezwłocznie poinformowany poprzez stronę internetową.
Zmiana regulaminu nie powoduje zmian umowy.
3) Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji projektu.
4) Regulamin jest dostępny na stronie internetowej projektu oraz w siedzibie Biura Projektu.
5) Ogólny nadzór nad realizacją projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie są uregulowane
niniejszym Regulaminem, należy do Organizatora projektu.
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