
 

 

 
REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

pt. „NOWE KWALIFIKACJE – rozwój kompetencji i kwalifikacji osób dorosłych” 

Nr projektu: RPWM.02.03.02-28-0017/16 
 

§ 1  

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji oraz zasady uczestnictwa w Projekcie pt.: „NOWE 
KWALIFIKACJE – rozwój kompetencji i kwalifikacji osób dorosłych” (nr RPWM.02.03.02-28-
0017/16) zwanym dalej „Projektem”, realizowanym przez Zakład Doskonalenia Zawodowego z 
siedzibą w Białymstoku. 

2. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Warmińsko Mazurskiego 2014-2020 

Oś Priorytetowa – Kadry dla gospodarki 

Działanie: 2.3 – Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych 

3. Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego w wysokości 1 257 041,79 zł. 

4. Biuro projektu mieści się w: Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Olecku, ul. Armii Krajowej 
22A, 19-400 Ełk. 

5. Punkty Rekrutacyjne mieszczą się w Ośrodkach ZDZ znajdujących się w: 

- Eku,  ul. Armii Krajowej 43, tel. 87 620-26-10 

- Giżycku, ul. Kopernika 5, 87 428-22-16 

- Gołdapi, ul. Mazurska 25, 87 615-11-57 

- Węgorzewie, ul. Teatralna 5, 87 427-20-23 

- Piszu, ul. Rybacka 5, 87 423-27-45 

- Olecku, ul. Armii Krajowej 22A, 87 520-26-35 

6. Projekt skierowany jest do 115 osób (60 kobiet i 55 mężczyzn), powyżej 18 roku życia osób, które 

zamieszkują na obszarze województwa Warmińsko - Mazurskiego (zgodnie z KC), poza osobami 

prowadzącymi własną działalność gospodarczą i które z własnej inicjatywy zainteresowane są 

podnoszeniem swoich kompetencji i umiejętności zawodowych w formach pozaszkolnych. 

7. Obszar realizacji projektu obejmuje swoim zasięgiem województwo warmińsko-mazurskie. 

8. Okres realizacji projektu: od 01.08.2016r. do 30.09.2018r. 
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§ 2 

 Formy wsparcia oferowane w projekcie 

1. Udział w projekcie jest bezpłatny. 

2. Zakres wsparcia Uczestników Projektu – Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe:  

 "Fryzjer" 690 godzin (Giżycko, Ełk) 
 "Prowadzenie rachunkowości" 600 godzin (Giżycko, Ełk) 
 "Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych" 620 godzin (Giżycko, Ełk) 
 "Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego" 732 godziny (Olecko) 
 "Ślusarz" 618 godzin (Gołdap) 
 "Prowadzenie sprzedaży" 585 godzin (Gołdap) 
 "Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami" 503 godziny 

(Pisz) 
 "Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych" 470 godzin (Węgorzewo) 

3. Harmonogram realizacji projektu: 

a) Promocja i rekrutacja do projektu – okres: sierpień - wrzesień 2016 r.,  

b) Realizacja kwalifikacyjnych kursów zawodowych:  wrzesień 2016 – wrzesień 2018 

§ 3 

Uczestnicy projektu 

 
1. Uczestnikiem Projektu może być wyłącznie osoba, która w dniu podpisania Oświadczenia 

uczestnika projektu jest osobą powyżej 18 roku życia osób, która zamieszkują na obszarze 
województwa Warmińsko - Mazurskiego (zgodnie z KC), poza osobami prowadzącymi własną 
działalność gospodarczą i która z własnej inicjatywy zainteresowana jest podniesieniem swoich 
kompetencji i umiejętności zawodowych w formach pozaszkolnych: 

2. Zakłada się, iż do grupy docelowej zakwalifikują się 60 kobiet i 55 mężczyzn w tym: 

a) 27 osób (15K i 12M) bezrobotnych, 

b) 30 osób (14K i 16M) biernych zawodowo,  

c) 58 osób (29K i 29M) pracujących, 

d) 46 osób (24K i 22M) o niskich kwalifikacjach, 

§ 4 

Zasady rekrutacji 

1. Rekrutacja będzie odbywać się w następującym/ych terminie/ach: wrzesień – październik 2016 
do wyczerpania wolnych miejsc. 

2. Warunkiem zgłoszenia udziału w projekcie jest złożenie Formularza zgłoszeniowego, w Biurze 
Projektu lub w jednym z 3 Punktów Rekrutacyjnych wskazanym w § 1 pkt 5.  

3. Formularz zgłoszeniowy należy złożyć osobiście, pocztą, e-mailem (skan), faksem – oryginał 
Formularza należy dostarczyć w terminie uzgodnionym z pracownikiem Biura Projektu.  

4. Formularz Zgłoszeniowy  jest dostępny na stronie www.zdz.bialystok.pl/projekty i w Biurze 
Projektu oraz Punktach Rekrutacyjnych. 
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5. Na etapie rekrutacji istnieje możliwość otrzymania punktów, w przypadku osób posiadających 
określony poziom wykształcenia (kryteria strategiczne): 

- wykształcenie podstawowe lub gimnazjalne - 3 pkt. 

- wykształcenie ogólne - 2 pkt. 

- wykształcenie zawodowe - 1 pkt. 

6. Rekrutacja do Projektu odbywa się dwuetapowo. Etap pierwszy dotyczy analizy dokumentów - 
spełnienie kryteriów GD (Oświadczenia zawarte w Formularzu zgłoszeniowym) na podstawie 
których wyłaniana jest grupa zakwalifikowana do etapu drugiego: ocena poziomu wyksztalcenia 
zawarta w Formularzu zgłoszeniowym (kryteria strategiczne wskazane powyżej). 

7. Rekrutacja Uczestników Projektu odbywać się będzie z uwzględnieniem zasady równych szans, w 
tym z zasadą równości płci oraz przy uwzględnieniu założeń projektowych dotyczących struktury 
grupy docelowej, o której mowa w § 3 pkt. 2. niniejszego regulaminu. 

8. W przypadku niewyłonienia, spośród zgłoszonych aplikacji, wymaganej liczby uczestników 
projektu lub w przypadku dużej liczby złożonych Formularzy zgłoszeniowych termin rekrutacji 
i/lub oceny może zostać przedłużony/skrócony. Informacja o terminie przedłużenia lub 
zakończenia rekrutacji zostanie umieszczona na stronie internetowej projektu www. 
zdz.bialystok.pl/projekty. 

9. Po przejściu pełnej procedury rekrutacyjnej zostanie utworzona lista rankingowa Uczestników 
Projektu  uwzględniająca łączną ocenę punktową za spełnienie kryteriów wskazanym w § 4 pkt 5 i 
ocenę otrzymaną w drugim etapie rekrutacji. 

10. Osoby, które uzyskają największą liczbę punktów zostaną zakwalifikowane do projektu. W 
przypadku uzyskania tego samego wyniku decydować będzie kolejność zgłoszenia. W wyniku 
oceny powstanie lista BO zakwalifikowanych do projektu oraz lista rezerwowa. 

11. Osoby, które spełnią wymogi, ale nie zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w Projekcie z 
powodu braku miejsc, zostaną umieszczone na liście rezerwowej. 

12. Wyniki rekrutacji zostaną zamieszczone na stronie internetowej projektu. Osoba zakwalifikowana 
do uczestnictwa w Projekcie zostanie ponadto poinformowana o tym fakcie telefonicznie. 

§ 5 

Prawa i obowiązki Uczestników Projektu 

1. Osoby uczestniczące w Projekcie mają prawo do:  

a) wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych udostępnionych na potrzeby Projektu,  

b) otrzymania materiałów szkoleniowych do zajęć,  

c) otrzymania zaświadczenia i stosownych certyfikatów po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu 
zawodowego 

2. Osoby uczestniczące w projekcie zobowiązują się do:  

a) regularnego uczestnictwa we wszystkich zajęciach, zgodnie z zaplanowanym harmonogramem 
-  udział jest obowiązkowy,  

b) podpisywania listy obecności na zajęciach (np. pokwitowanie odbioru materiałów 
szkoleniowych),  
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c) bieżącego informowania pracowników ZDZ o jakiejkolwiek zmianie danych osobowych oraz 
o zmianach statusu na rynku pracy. 

d) poinformowania pracowników Biura projektu  o rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie (w 
formie pisemnej),  

§ 6 

Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie 
 

1. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach  i  następuje 
poprzez niezwłoczne poinformowanie Organizatora projektu (forma pisemna).  

2. Rezygnacja usprawiedliwiona ważnymi powodami osobistymi lub zawodowymi, po zgłoszeniu 
powodu rezygnacji do Biura Projektu, może zostać uznana za zwalniającą z konieczności 
poniesienia kosztów dotychczasowego udziału w projekcie. W tym celu należ podać powody 
rezygnacji oraz przedłożyć zaświadczenie lub inny stosowy dokument (np. zwolnienie lekarskie, 
umowa o pracę itp.) w terminie do 7 dni od momentu zaistnienia przyczyny powodującej 
konieczność rezygnacji.  

3. W przypadku  rezygnacji Uczestnika Projektu z udziału w jakiejkolwiek formie wsparcia z 
nieuzasadnionych przyczyn lub skreślenia z listy uczestników spowodowanego niewypełnieniem 
postanowień zawartych w regulaminie (m.in. obecności na zajęciach),  Uczestnik Projektu ma 
obowiązek:  

a) zwrócić przekazane materiały szkoleniowe,  

b) zwrócić koszty organizacji zaplanowanej ścieżki udziału w Projekcie w kwocie wskazanej 
przez Organizatora na wskazany rachunek bankowy.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika z listy uczestników projektu w 
przypadku naruszenia przez niego niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego. 

§7 

Postanowienia końcowe 

1. Zakład Doskonalenia Zawodowego zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu, 
wynikających w szczególności ze zmian zapisów prawa i uregulowań dotyczących Programu 

2. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie wymagają podania ich do publicznej wiadomości na 
minimum 5 dni przed ich wprowadzeniem. Stosowne informacje udostępnione zostaną w Biurze 
Projektu, Punktach Rekrutacyjnych oraz na stronie internetowej projektu 
www.zdz.bialystok.pl/projekty.  

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia tj. z dniem publikacji na stronie internetowej 
www.zdz.bialystok.pl/projekty. 

 

 

ZATWIERDZAM 

29.08.2016 Barbara Wilczyńska 

Kierownik Projektu 
 


