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Regulamin finansowania 

kursów pedagogicznych dla instruktorów praktycznej nauki 

zawodu/nauczycieli praktycznej nauki zawodu; egzaminów 

czeladniczych/mistrzowskich. 

 
Kursy i egzaminy finansowane są przez Polskie Stowarzyszenie Dekarzy w ramach 

projektu Zawód Przyszłości Dekarz (dotowane przez duńskie Fundacje Villum 

Fonden i Velux Fonden) w ramach realizacji  zadań związanych z kształceniem 

zawodowym i podnoszeniem kompetencji Członków Stowarzyszenia. 

1. Finansowania kosztów egzaminów oraz kursów przysługuje: 

a) Członkowi Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy biorącemu udział w projekcie1, 

b) nauczycielowi praktycznej nauki zawodu zatrudnionemu w szkole objętej 

projektem. 

c) osobie, która zobowiąże się do podjęcia pracy na stanowisku nauczyciela 

praktycznej nauki zawodu w szkole objętej projektem  

2. Dekarz chcący skorzystać z formy finansowania opisanej w niniejszym 

regulaminie i podnoszeniem kompetencji członków stowarzyszenia: 

a) Składa ofertę szkoleniową zawierającą: informację o organie/instytucji 

przeprowadzającej szkolenie oraz  koszcie - na adres email koordynatora 

projektu: m.malinska@dekarz.com.pl  

b) Po zaakceptowaniu oferty przez Kierownika projektu należy wypełnić umowę 

o podnoszenie kwalifikacji zawodowych stanowiącą załącznik do regulaminu  

i odesłać na adres email Koordynatora projektu: m.malinska@dekarz.com.pl  

c) W porozumieniu z instytucją odpowiedzialną za przeprowadzenie egzaminu 

czeladniczego/mistrzowskiego lub kursu pedagogicznego należy wysłać 

fakturę pro-forma vat, na podstawie której  zrealizowana będzie płatność. 

Następnie należy wysłać fakturę vat w wersji elektronicznej (PDF) na adres 

email koordynatora projektu: m.malinska@dekarz.com.pl  

d) Finansowaniu nie podlega kurs przygotowawczy do egzaminu 

czeladniczego/mistrzowskiego 

3. W przypadku braków formalnych wniosku, wnioskodawca zostaje wezwany do 

ich uzupełnienia. W przypadku nieusunięcia braków formalnych wniosku, nie 

będzie on podlegał rozpatrzeniu. Wniosek kompletny, bez braków formalnych, 

zostanie rozpatrzony w terminie 14 dni od daty usunięcia braków formalnych  

 
1  Przez stwierdzenie Członek Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy biorący udział w projekcie rozumie się wszelkie 
działania mające na celu promowanie Dekarstwa, np. udział w: spotkaniach w szkołach podstawowych, targach 
szkolnych, targach branżowych, tworzeniu wideoblogów, itp. 
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(np.: uzupełnienia ostatniego brakującego dokumentu) lub daty wpływu wniosku,  

gdy nie miał on braków formalnych. 

4. Dekarzom przystępującym do kursu/egzaminu  nie przysługuje zwrot  kosztów 

związanych z dojazdem. 

5. Dekarz, który skorzysta z formy finansowania kursu/egzaminu zobowiązany jest 

do przedstawienia dokumentu potwierdzającego zdobycie określonych 

uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych w terminie 7 dni od 

zakończenia kursu/egzaminu. 

6. Niniejszy regulamin jest ogólnie dostępny na stronie internetowej 

www.zawodprzyszloscidekarz.pl oraz w dokumentacji biura Polskiego 

Stowarzyszenia Dekarzy. 

7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Kierownik projektu Zawód 

Przyszłości Dekarz w porozumieniu z Członkami Zarządu Głównego Polskiego 

Stowarzyszenia może podjąć decyzję o odstępstwie od postanowień zawartych 

w niniejszym regulaminie.  

8. Każdorazowo podczas podejmowania decyzji, także w sytuacjach 

nieprzewidzianych i nie objętych postanowieniami niniejszego regulaminu 

Kierownik projektu Zawód Przyszłości Dekarz kieruje się zasadą, iż wydatki 

powinny być dokonywane: 

a) w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania 

najlepszych efektów z danych nakładów; 

b) w sposób umożliwiający terminową realizację zadań; 

c) w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych 

zobowiązań.  

9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18 lutego 2020 roku na podstawie akceptacji 

Zarządu Głównego. 

 

 

 

 

 


