REGULAMIN PROGRAMU DOTACYJNEGO
„PROFESJONALNA SZKOŁA”

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Organizatorem Programu Dotacyjnego „Profesjonalna Szkoła”, zwanego dalej Programem,
jest Fundacja Inicjatyw Społecznych, z siedzibą w Olsztynie (10‐693) przy ul. Grota Roweckiego
27 lok. 47, NIP: 7393560017, REGON: 280101971, wpisana przez Sąd Rejonowy w Olsztynie,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru stowarzyszeń, innych
organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów
opieki zdrowotnej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS: 0000252706.

§2
CEL PROGRAMU
1. Celem Programu jest wsparcie szkół publicznych oraz niepublicznych, zwanych dalej
Szkołami, w zakresie podnoszenia kompetencji zawodowych ich pracowników.
2. Poprzez Szkoły, o których mowa w ust. 1, na potrzeby Programu rozumie się:
a) publiczne i niepubliczne przedszkola;
b) publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe;
c) publiczne i niepubliczne gimnazja;
d) publiczne i niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne;
e) publiczne i niepubliczne szkoły artystyczne;
f) zespoły podmiotów, o których mowa w punktach a‐e;
g) młodzieżowe ośrodki wychowawcze;
h) młodzieżowe ośrodki socjoterapii;
i) specjalne ośrodki szkolno‐wychowawcze;
j) specjalne ośrodki wychowawcze;
k) placówki kształcenia ustawicznego;
l) placówki kształcenia praktycznego;
m) ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego;
n) zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli.
3. W ramach programu przyznawane są dotacje Szkołom, o których mowa w ust. 1 i 2.

§3
PODSTAWA PRZYZNANIA WSPARCIA
Organizator Programu Dotacyjnego przyznaje wsparcie na podstawie §8 tiret druga, czwarta i
czternasta oraz na podstawie §9 pkt. 9 Statutu Fundacji Inicjatyw Społecznych (tekst jednolity
po zmianach wprowadzonych decyzją Fundatora FIS/10/POF‐08 z dnia 14.12.2010).

§4
HARMONOGRAM PROGRAMU
1. Program zostaje otwarty z dniem 4 stycznia 2016 roku.
2. Program pozostaje otwarty do odwołania przez Organizatora.

§5
WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O DOTACJĘ
1. O dotację mogą ubiegać się Szkoły, o których mowa w §2 ust. 1 i 2, będące
pracodawcami w rozumieniu Kodeksu Pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1502
z późniejszymi zmianami). Warunkiem ubiegania się o dotację jest uprzednie złożenie
przez Szkołę wniosku o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na
kształcenie ustawiczne pracowników skierowanego do właściwego miejscowo
Powiatowego (Miejskiego) Urzędu Pracy, zwanego dalej wnioskiem KFS.
2. Podstawą ubiegania się o dotację jest złożenie przez Szkołę prawidłowo wypełnionego
Wniosku o przyznanie środków w ramach Programu, zwanego dalej wnioskiem.
Formularz wniosku znajduje się do pobrania na stronie internetowej Organizatora pod
adresem www.fis.org.pl.
3. Wniosek należy złożyć w formie papierowej (osobiście albo za pośrednictwem poczty
lub firmy kurierskiej) w jednym egzemplarzu na adres Organizatora, tj.: ul. Grota
Roweckiego 27 lok. 47, 10‐693 Olsztyn. Z uwagi na licznie prowadzone działania
terenowe, w przypadku chęci złożenia wniosku osobiście – należy o tym fakcie
telefonicznie poinformować biuro Fundacji na 1 dzień roboczy przed dniem
planowanego złożenia wniosku (tel. 89 523 75 84). Do wniosku należy dołączyć
wniosek KFS uprzednio złożony do właściwego miejscowo Powiatowego (Miejskiego)
Urzędu Pracy.
4. Dotacja przyznana zostanie Szkole w sytuacji, w której spełnione zostaną łącznie
następujące warunki:
a) złożony wniosek spełnia kryteria formalne (wniosek został złożony na
odpowiednim formularzu, we wniosku zamieszczono wszystkie wymagane
informacje, wniosek został podpisany przez osobę uprawnioną);
b) w związku z uprzednio złożonym wnioskiem KFS, Szkoła otrzymała dotację
z właściwego miejscowo Powiatowego (Miejskiego) Urzędu Pracy i podpisała z
tym urzędem umowę dotacji, zwaną dalej Umową z PUP.

§6
WARUNKI KORZYSTANIA Z DOTACJI
1. Warunkiem korzystania z dotacji jest podpisanie przez Szkołę i Organizatora Umowy
dotacji celowej, zwanej dalej Umową.
2. Dotacja może być wykorzystana jedynie na pokrycie wkładu własnego związanego
z kształceniem ustawicznym pracowników, wskazanego w zawartej przez Szkołę
Umowie z PUP.

3. Przekazanie środków w ramach dotacji nastąpi w ciągu 7 dni od poinformowania
Organizatora przez Szkołę o wpływie na jej rachunek środków (dotacji) otrzymanych
z właściwego miejscowo Powiatowego (Miejskiego) Urzędu Pracy w związku
z zawarciem przez szkołę Umowy z PUP.
4. Organizator zastrzega sobie prawo wezwania Szkoły do zwrotu otrzymanej dotacji
wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia przekazania dotacji, w przypadku:
a) gdy Szkoła nie wykorzysta otrzymanej dotacji zgodnie z zasadami określonymi
w Umowie;
b) gdy Szkoła zrealizuje działania obejmujące kształcenie ustawiczne
pracowników niezgodnie z Umową z PUP lub wnioskiem KFS;
c) gdy Szkoła nie zrealizuje działań obejmujących kształcenie ustawiczne
pracowników;
d) gdy Szkoła nie wypełni obowiązków wynikających z umowy z PUP;
e) gdy Szkoła nie rozliczy poprawnie środków otrzymanych w ramach umowy
z PUP.
5. Organizator zastrzega sobie prawo kontroli Szkoły w zakresie przestrzegania
postanowień Umowy oraz realizacji działań szkoleniowych, w związku z czym może
żądać okazania przez Szkolę wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją Umowy oraz
złożenia stosownych wyjaśnień a także sprawdzić czy działania szkoleniowe są
faktycznie realizowane. W związku z powyższym szkoła ma obowiązek na każde
żądanie Organizatora poinformować go bez zbędnej zwłoki o terminie i miejscu
realizacji szkoleń.
§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem otwarcia Programu i jest dostępny na stronie
internetowej Organizatora pod adresem www.fis.org.pl
2. Złożenie przez Szkołę wniosku, jest równoznaczne z akceptacją zasad Programu
zawartych w Regulaminie.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Informacja o zmianie
zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatora, o której mowa w pkt. 1.
4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie decyzje podejmowane będą przez
Organizatora.
5. Zainteresowane szkoły mogą uzyskać dodatkowe informacje, kontaktując się
z koordynatorem programu – e‐mail: ngops@fis.org.pl, tel.: 667 74 76 64.

