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REGULAMIN PROJEKTU 
 

„Źródło kwalifikacji” 
 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

Projekt „Źródło kwalifikacji” realizowany przez firmę Piotr Matysiak EL – TRANS z 
siedzibą w Iłży, ul. Garbarska 10A na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu nr 
RPSW.10.02.01-26-0062/17 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach w 
ramach Priorytetu 10 Otwarty rynek pracy, Działania: 10.02 Działania na rzecz 
podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia, Poddziałania: 
10.02.01 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających 
bez zatrudnienia.   

1. Niniejszy Regulamin określa: 
- kryteria uczestnictwa w Projekcie, 
- procedury rekrutacji Uczestników/czek Projektu, 
- zasady organizacji poszczególnych działań w ramach Projektu, 
- prawa i obowiązki Uczestnika/czki Projektu, 
- zasady monitoringu, 
- zasady rezygnacji z udziału w Projekcie. 

2. Ogólny nadzór nad realizacją Projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie są 
uregulowane w niniejszym Regulaminie, pozostaje w gestii Koordynatora Projektu. 

3. W celu sprawnego realizowania Projektu, z Koordynatorem Projektu współpracuje 
Pracownikiem biurowym. 

4. Decyzje Komisji Rekrutacyjnej i Koordynatora Projektu są ostateczne i nie 
przysługuje od nich odwołanie. 

5. Wszystkie informacje dotyczące realizacji Projektu dostępne są na stronie 
internetowej Projektu oraz w Biurze Projektu tj. ul. Hutnicza 1, 27-200 Starachowice  

 
§ 2 

Słownik pojęć 

Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym regulaminie: 
- Projektodawca – EL – TRANS Piotr Matysiak, ul. Garbarska 10A, 27-100 Iłża 
- Projekt – „Źródło kwalifikacji” 
- Kandydat – osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w Projekcie; 
- Uczestnik Projektu – osoba zakwalifikowana do udziału w Projekcie; 
- Koordynator Projektu – osoba zarządzająca Projektem; 
- Biuro Projektu – ul. Hutnicza 1, 27-200 Starachowice; 
- Regulamin – Regulamin Projektu „Źródło kwalifikacji” 
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§ 3 

Postanowienia ogólne 

1. Projekt jest realizowany od dnia 1 lipca 2018r. do dnia 31 października 
2019r. na terenie województwa świętokrzyskiego. Wsparciem oferowanym w 
ramach projektu objęci są mieszkańcy całego województwa świętokrzyskiego. 

2. Celem ogólnym Projektu jest podniesienie kwalifikacji poszukiwanych w branży 
transportowej tym samym zwiększenie szans na zatrudnienie 3 kobiet i 57 
mężczyzn powyżej 29 roku życia, w tym osób niepełnosprawnych, po 50 roku życia, 
długotrwale bezrobotnych, o niskich kwalifikacjach, sprawujących opiekę nad osobą 
zależną oraz powracające na rynek pracy po zakończonym okresie sprawowania 
opieki, zamieszkujących woj. świętokrzyskie w okresie od 01.07.2018 do 
31.10.2019r., w przypadku których problemy społeczne i bariery edukacyjno-
zawodowe są największe, a równocześnie wyposażenie ich w uprawnienia 
oczekiwane przez pracodawców jest szansą na trwałą zmianę i przeciwdziałanie 
wykluczeniu społecznemu. 

3. Wsparcie oferowane w ramach niniejszego Projektu dla Uczestników Projektu jest 
bezpłatne. Projektodawca pokrywa koszty wynajmu sal na spotkania indywidualne, 
wynagrodzenia doradcy zawodowego, pośrednika pracy, trenerów, materiałów 
warsztatowych, kursów wraz z podejściem do egzaminu Uczestników Projektu na 
poradnictwo zawodowe/pośrednictwo pracy/szkolenia, koszt badań lekarskich 
wstępnych, ubezpieczenia NNW podczas kursów/szkoleń oraz wynagrodzenie dla 
stażysty. 

  
§ 4 

Zakres wsparcia 

1. Projekt obejmuje następujące formy wsparcia: 
a) Kompleksowe wsparcie doradcze – 60 uczestników. Dla każdego zapewnione 

zostanie: 
- 2 h (h=60 min) indywidualnych rozmów z doradcą zawodowym w zakresie 
identyfikacji potrzeb uczestnika wraz z opracowaniem IPD,  
- 4 h (h=60 min) poradnictwa zawodowego z doradcą zawodowym w 
zakresie samodzielnego i świadomego podjęcia decyzji dotyczącej drogi 
rozwoju zawodowego  
- 5 h (h=60 min) pośrednictwa pracy. Spotkania będą obejmowały 
przedstawienie ofert pracy Uczestnikom, organizację spotkań z 
pracodawcami itp. 

b) Kursy i szkolenia zakończone egzaminem państwowym  – 60 uczestników:  

- Kurs prawa jazdy kat. C, CE oraz kwalifikacja wstępna przyspieszona. 
Program szkoleń i sposób prowadzenia zajęć są w pełni zgodne z 
ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTURY I BUDOWNICTWA  z dnia 4 
marca 2016 r. w sprawie szkoleń osób ubiegających się o uprawnienia do 
kierowania pojazdami, infrastruktury i wykładowców  
- Kursy: ADR (40 h), HDS (40 h) oraz kurs bezpiecznego mocowania 
ładunków (8h) 
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c) Uczestnicy otrzymają: niezbędne badania, ubezpieczenie NNW, materiały 
dydaktyczne, zwrot kosztów dojazdu oraz podejście do egzaminu. 

d) Staże zawodowe – 60 uczestników; 3-miesięczne staże zawodowe mające na 
celu nabycie praktycznych umiejętności na rynku pracy; osobom 
skierowanym na staż przysługuje wynagrodzenie w wysokości 1 289,83 zł 
brutto/ miesiąc. 

 

§ 5 

Procedura rekrutacji i warunki uczestnictwa w Projekcie 

1. W trakcie trwania rekrutacji wyłonionych zostanie 60 Uczestników Projektu – 3 
kobiety i 57 mężczyzn. 

2. Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy: 
a) Formalna ocena zgłoszeń i utworzenie potencjalnej listy uczestników (wg 

kryterium złożenia poprawnych formalnie dokumentów zgodnie z 
kolejnością zgłoszeń); 

b) Przyznane zostaną dodatkowe punkty premiujące Uczestnikom, którzy 
spełniają poniższe warunki: 

a. Kobiety – 2 pkt, 
b. Osoby z niepełnosprawnością – 2 pkt, 
c. Osoby w wieku 50 lat i więcej – 3 pkt, 
d. Osoby o niskich kwalifikacjach – 3 pkt, 
e. Osoby bierne zawodowo – 2 pkt, 
f. Osoby sprawujące opiekę nad osobą zależną oraz powracające na 

rynek pracy po zakończonym okresie sprawowania opieki – 2 pkt. 
c) podjęcie decyzji przez Komisję Rekrutacyjną o zakwalifikowaniu zgodnie 

z postanowieniami niniejszego regulaminu, w składzie: Projektodawca, 
doradca zawodowy; 

d) poinformowanie Kandydatów/tek o zakwalifikowaniu do udziału w 
Projekcie. 

3. Zasady przyjmowania zgłoszeń: 
a) dokumenty zgłoszeniowe dostępne będą na stronie internetowej Projektu 

oraz w biurze projektu; 
b) dokumenty zgłoszeniowe należy wydrukować, wypełnić czytelnie, 

podpisać oraz dostarczyć do biura projektu osobiście lub listownie. 
4. Warunki uczestnictwa w projekcie: 

a) warunkiem wstępnego zakwalifikowania do udziału w Projekcie jest 
złożenie poprawnie wypełnionego oraz podpisanego formularza 
zgłoszeniowego wraz z kompletem dokumentów; 

b) wymagane jest spełnienie obligatoryjnych kryteriów uczestnictwa, tj. 
spełnienie co najmniej jednego ze wskaźników grupy docelowej. Opis 
grupy docelowej: osoby fizyczne, osoby po 29 roku życia, w tym ze 
szczególnym uwzględnieniem osoby o niskich kwalifikacjach, osoby 
niepełnosprawne, po 50 roku życia, bierne zawodowo oraz osoby 
sprawujące opiekę nad osoba zależną oraz powracające na rynek pracy po 
zakończonym okresie sprawowania opieki. 

c)  warunkiem ostatecznego zakwalifikowania do udziału w Projekcie jest: 
- podpisanie przez Kandydata/tkę umowy o uczestnictwo w Projekcie; 
- zaakceptowanie przez Kandydata/tkę niniejszego Regulaminu; 
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- podpisanie przez Kandydata/tkę oświadczenia o zgodzie na 
udostępnienie i przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie 
wizerunku. 

d) o zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie Projektodawca poinformuje 
Uczestnika Projektu drogą mailową, telefoniczną lub listowną; 

e) w przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwóch lub więcej 
kandydatów, przeprowadzony i oceniony zostanie test motywacji do 
uczestnictwa w projekcie, a następnie rozmowa z kandydatem. 

f) spośród Kandydatów zgłaszających chęć udziału w Projekcie, którzy z 
powodu wyczerpania limitu miejsc nie zakwalifikowały się do udziału w 
Projekcie – zostanie utworzona lista rezerwowa; 

g) osoby z list rezerwowych zostaną włączone do uczestnictwa w Projekcie w 
przypadku rezygnacji lub niespełnienia warunków przez osoby wcześniej 
zakwalifikowane; 

h) decyzję o włączeniu do uczestnictwa w Projekcie Kandydata z listy 
rezerwowej podejmuje Koordynator Projektu. 

  
5. Projektodawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu rekrutacji do czasu 

zakwalifikowania niezbędnej grupy kandydatów na uczestników projektu. 
 

§ 6 

Uprawnienia i obowiązki Uczestnika Projektu 

 
1. Uczestnik Projektu uprawniony jest do nieodpłatnego udziału w Projekcie, do 

otrzymania bezpłatnych materiałów szkoleniowych, posiłku regeneracyjnego w 
czasie trwania zajęć oraz zwrotu kosztów dojazdu.  

2. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do: regularnego, punktualnego i aktywnego 
uczestnictwa w zajęciach, potwierdzenia uczestnictwa każdorazowo na liście 
obecności, wypełniania ankiet ewaluacyjnych i monitoringowych w czasie 
trwania Projektu. 

3. Każdy uczestnik Projektu ma obowiązek uczestnictwa w co najmniej 80% godzin 
zajęć objętych programem. 

4. Projektodawca dopuszcza usprawiedliwienie nieobecności spowodowane 
chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi. Usprawiedliwienie jest dokonywane 
na podstawie przedstawionego zwolnienia lekarskiego lub innych dokumentów 
usprawiedliwiających jego nieobecność ponad poziom wykazany w § 6 pkt. 3. 

5. W przypadku przekroczenia dozwolonego limitu nieobecności, oprócz pisemnego 
usprawiedliwienia swojej nieobecności, Uczestnik Projektu zobowiązany jest do 
uzyskania zgody Koordynatora Projektu na kontynuację uczestnictwa w 
projekcie. 

6. Koordynator Projektu wyraża zgodę na kontynuację uczestnictwa w projekcie 
w uzasadnionych przypadkach. 

7. Uczestnik projektu zostaje skreślony z listy uczestników w przypadku 
przekroczenia dozwolonego limitu nieobecności, nieusprawiedliwienia oraz 
nieuzyskania zgody Koordynatora Projektu na kontynuację uczestnictwa w 
projekcie lub złożenia pisemnej rezygnacji z uczestnictwa w projekcie.  

8. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności, Projektodawca może obciążyć 
Uczestnika Projektu kosztami jego uczestnictwa w Projekcie za okres do 
momentu skreślenia z listy Uczestników. Niniejsze postanowienie wynika z faktu, 
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iż Projekt jest finansowany ze środków publicznych, w związku z czym na 
Projektodawcy spoczywa szczególny obowiązek dbałości o ich prawidłowe i 
zgodne z założonymi celami wydatkowanie. 

9. W przypadku podjęcia zatrudnienia w okresie do 4 tygodni od dnia zakończenia 
udziału w Projekcie, Uczestnik zobowiązany jest dostarczyć w terminie 7 dni 
dokument potwierdzający podjęcie zatrudnienia lub samozatrudnienia (np. kopię 
umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej, zaświadczenie z zakładu pracy o 
zatrudnieniu, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 
zaświadczenie PUP o wyrejestrowaniu z ewidencji osób bezrobotnych z powodu 
podjęcia pracy). 

10. Uczestnik projektu nie może bez uzasadnionej przyczyny odmówić podjęcia 
propozycji odpowiedniego zatrudnienia1 przedstawionej przez Beneficjenta 
Projektu. 

11. Uczestnik Projektu jest zobowiązany do udzielania wszelkich informacji 
związanych z uczestnictwem w Projekcie instytucjom zaangażowanym we 
wdrażanie Działania 10.02 Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej 
osób powyżej 29 roku życia, w tym Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Kielcach. 
 

§ 7 

Zasady monitoringu Uczestników Projektu 

 
1. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do wypełniania list obecności, potwierdzeń 

odbioru materiałów szkoleniowych oraz ankiet oceniających zajęcia prowadzone 
w ramach Projektu. 

2. Uczestnik Projektu zobowiązuje się podać dane niezbędne Projektodawcy do 
wypełnienia kwestionariusza osobowego. 

3. Uczestnik Projektu już w trakcie rekrutacji akceptuje zasady ewaluacji Projektu, 
co poświadcza osobiście podpisem na oświadczeniu o zgodzie na udostępnianie 
i przetwarzanie danych osobowych. 

4. Dane osobowe o których mowa w § 7 pkt. 3 przetwarzane będą w celu 
umożliwienia monitoringu, kontroli i ewaluacji Projektu. 

 
§ 8 

Zasady rezygnacji z udziału w Projekcie 

 
1. Rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie w jego trakcie może nastąpić z ważnej 

przyczyny i wymaga złożenia pisemnego oświadczenia zawierającego podanie 
przyczyn rezygnacji. 

2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie w trakcie jego trwania, 
Projektodawca może zażądać aby Uczestnik przedłożył zaświadczenie lekarskie 
lub inne dokumenty usprawiedliwiające jego rezygnację. 

3. W przypadku nieusprawiedliwionej rezygnacji, Projektodawca może obciążyć 
Uczestnika kosztami jego uczestnictwa w Projekcie. Niniejsze postanowienie 

                                                 
1 Odpowiednie zatrudnienie – oznacza zatrudnienie, które podlega ubezpieczeniom społecznym i do wykonywania, którego bezrobotny ma 

wystarczające kwalifikacje lub doświadczenie zawodowe lub może je wykonywać po uprzednim szkoleniu albo przygotowaniu zawodowym 
dorosłych, a stan zdrowia pozwala mu na jego wykonywanie (czyli nie ma potwierdzonych przez lekarza przeciwwskazań) oraz łączny czas 
dojazdu do miejsca pracy i z powrotem środkami transportu zbiorowego nie przekracza 3 godzin, za wykonywanie którego osiąga 
miesięczne wynagrodzenie brutto w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę w przeliczeniu na pełny wymiar czasu 
pracy. 
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wynika z faktu, iż Projekt jest finansowany ze środków publicznych, w związku z 
czym na Projektodawcy spoczywa szczególny obowiązek dbałości o ich 
prawidłowe i zgodne z założonymi celami wydatkowanie. 

4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie przez Uczestnika Projektu, 
na jego miejsce zostanie zakwalifikowana pierwsza osoba z listy rezerwowej. 

5. Projektodawca zastrzega sobie prawo skreślenia Uczestnika Projektu z listy 
uczestników w przypadku naruszenia przez Uczestnika Projektu niniejszego 
Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego. Wobec osoby skreślonej z listy 
Uczestników stosuje się sankcje wymienione w § 8 pkt. 3.  
 

§ 9 

Postanowienia końcowe 

 
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2018 r.  
2. Uczestnik projektu zobowiązany jest do przestrzegania zasad niniejszego 

Regulaminu. 
3. Projektodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Informacja o 

każdorazowej zmianie zostanie zamieszczona na stronie internetowej Projektu. 
4. Uczestnik Projektu pisemnie potwierdza zapoznanie się z Regulaminem Projektu. 
5. Regulamin Projektu jest dostępny na stronie internetowej Projektu oraz z biurze 

projektu. 
6. Uczestnik Projektu jest świadomy odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych oświadczeń.  
 


