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REGULAMIN REKRUTACJI „ZAWODOWI KIEROWCY DLA REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO” 

Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady rekrutacji w projekcie pn.: „Zawodowi kierowcy dla regionu 

świętokrzyskiego”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-

2020, Poddziałanie RPSW.08.05.03 Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych, którego Beneficjentem 

jest Tomasz Molendowski TOM. 

§ 1 SŁOWNIK POJĘĆ 

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:  

1. Projekcie – należy przez to rozumieć projekt nr RPSW.08.05.03-26-0044/18  pn.: „Zawodowi kierowcy 
dla regionu świętokrzyskiego” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.5.3. „Edukacja formalna i 
pozaformalna osób dorosłych”; 

2. Organizatorze szkolenia/Beneficjencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną prowadzącą 
działalność gospodarczą – Tomasz Molendowski TOM, ul. Żelazna 47/51a lok 15, 25-014 Kielce, NIP: 
6572105660, REGON: 290557404;  

3. Instytucji Zarządzającej – oznacza to Zarząd Województwa Świętokrzyskiego pełniący rolę Instytucji 
Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-
2020.  

4. Kandydacie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która z własnej inicjatywy wyraża chęć 
podnoszenia/uzupełnienia kwalifikacji zawodowych, ubiegającą się o udział w Projekcie, który złożył 
kompletną dokumentację zgłoszeniową 

5. Uczestniku projektu (UP) – należy przez to rozumieć Kandydata, który spełni wszystkie wymogi 
regulaminowe i zostanie zakwalifikowany do projektu 

6. Osoba z niepełnosprawnościami (ON) – osoba, które ma długotrwale naruszoną sprawność fizyczną, 
umysłową, intelektualną lub w zakresie zmysłów, co może, w oddziaływaniu z różnymi barierami, 
utrudniać jej pełny i skuteczny udział w życiu społecznym, na zasadzie równości z innymi osobami  w 
rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2046), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, o 
których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2017 r., 
poz. 882).  

7. Osoba o niskich kwalifikacjach – osoby posiadające wykształcenie do poziomu ISCED 2 włącznie zgodnie 
z Międzynarodową Standardową Klasyfikacją Kształcenia (ISCED 2011) zaaprobowaną przez Konferencję 
Ogólną UNESCO, tj. posiadająca wykształcenie na poziomie podstawowym i gimnazjalnym. Stopień 
uzyskanego wykształcenia jest określony w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w Projekcie. 

8. Stronie internetowej projektu – należy przez to rozumieć stronę internetową www.sjtom-ck.pl 
9. Biurze Projektu – należy przez to rozumieć biuro Beneficjenta mieszczące się przy ul. Żelaznej 47/51a lok 

15 w Kielcach 25-014 Kielce  
10. Bloku szkoleniowym C – należy przez to rozumieć moduł szkoleniowy złożony z:  

 kursu prawa jazdy kat. C- 50 godzin (część teoretyczna 20 godzin;  część praktyczna 30 godzin), 

 kursu prawa jazdy kat. C+E - 25 godzin (część praktyczna 25 godzin), 

 kursu Kwalifikacji Wstępnej Przyspieszonej (przewóz rzeczy - blok programowy C, C1, C+E, C1+E) 
(w skrócie KWP C) - 140 godzin (część teoretyczna w formie e-learningowej 130 godzin;  część 
praktyczna 10 godzin). 

11. Dniu przystąpienia/rozpoczęcia udziału w projekcie – oznacza to dzień pierwszej formy wsparcia. 
12. Okres realizacji projektu - oznacza okres od 2019-01-01 do 2020-06-30. 
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§ 2 ZASADY KWALIFIKACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU 

1. Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie przed złożeniem dokumentów powinny zapoznać się z 
niniejszym Regulaminem dostępnym na stronie internetowej Projektu (www.sjtom-ck.pl) i w Biurze 
Projektu. 

2. Rekrutacja będzie miała charakter otwarty, powszechny, bezstronny i zgodny z zasadą równych szans. W 
trakcie rekrutacji powstanie lista na blok C, obejmująca prawo jazdy kat. C, KWP C i/lub kurs prawa jazdy 
kat. CE (od 21 lat). 

3. Działania rekrutacyjne będą realizowane w cyklach, po ogłoszeniu terminów rozpoczęcia poszczególnych 
edycji kursów) i będą intensyfikowane przed terminami zamknięcia rekrutacji do danych grup 
szkoleniowych. W przypadku rezygnacji lub opuszczenia projektu przez UP, zostanie przeprowadzona 
rekrutacja uzupełniająca (termin zakończenia rekrutacji uzupełniającej będzie uwzględniał czas 
konieczny na przeprowadzenie kursu i egzaminu). 

4. Kandydaci na uczestników Projektu zostaną zrekrutowani do projektu zgodnie z zasadą, iż minimum 50% 
uczestników będą stanowiły osoby w wieku 50 lat i więcej i/lub osoby niskokwalifikowane (z 
wykształceniem maksymalnie gimnazjalnym). Kandydaci, w momencie złożenia formularza, wyrażają 
zgodę na przetwarzanie danych ujętych w formularzu w procesie rekrutacji. 

5. Nabór na szkolenia ma charakter otwarty i powszechny dla wszystkich zainteresowanych. 
6. Proces rekrutacji przebiegać będzie zgodnie z zasadą równego traktowania płci odnosząca się do 

równości szans, praw, korzyści, płci. 
7. Rekrutacja polega na spełnieniu przez Kandydata kryteriów formalnych, o których mowa w niniejszym 

paragrafie Regulaminu Projektu oraz na złożeniu w biurze projektu lub drogą mailową wypełnionego i 
podpisanego formularza zgłoszeniowego – załącznik nr 1 do Regulaminu Projektu. 

8. Po zakwalifikowaniu do projektu Uczestnik Projektu jest zobligowany do wypełnienia i podpisania: 
a) oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych – załącznik nr 2 do Regulaminu Projektu  
b) deklaracji uczestnictwa w projekcie – załącznik nr 3 do Regulaminu Projektu 

9. Bezwarunkowe pierwszeństwo do udziału w projekcie przysługuje osobom niepełnosprawnym. 
10. Tworzenie właściwych list rekrutacyjnych oraz rezerwowych odbywać się będzie z uwzględnieniem 

kryterium premiującego określonego we wniosku o dofinansowanie - Kryterium dochodowe: Kandydat, 
którego miesięczne dochody w gospodarstwie domowym nie przekraczają 150% kryterium 
dochodowego pomocy społecznej: 

 dla osoby samotnie gospodarującej – 1051,50 zł, otrzyma 1 pkt; 

 dla osoby w rodzinie – 792,00 zł, otrzyma 1 pkt; 
11. Punkty przyznane Kandydatom ulegają zsumowaniu. 
12. Na etapie rekrutacji, w przypadku równej ilości punktów, pierwszeństwo udziału w projekcie przysługuje 

kobietom.  
13. W przypadku, gdy Kandydat dostarczy niekompletne lub niewłaściwie wypełnione dokumenty 

zgłoszeniowe, nie zostaną one przyjęte. 
14. Komisja rekrutacyjna w oparciu o przyznaną punktację ustali dla poszczególnych grup listy podstawowe 

oraz rezerwowe (w kolejności od największej liczby punktów). W przypadku takiej samej liczy punktów 
decydować będzie płeć i kolejność zgłoszenia. 

15. W przypadku wyczerpania limitu miejsc w danej fazie procesu rekrutacji zostanie sporządzona 
rezerwowa lista osób, które będą miały pierwszeństwo udziału w kolejnej fazie rekrutacji. 

16. W przypadku rezygnacji lub usunięcia z udziału w Projekcie Uczestnik z listy podstawowej zostanie 
zastąpiony osobą z listy rezerwowej. 

17. Uczestnik potwierdza prawdziwość danych zawartych w dokumentach zgłoszeniowych dotyczących jego 
osoby (formularz zgłoszeniowy) w dniu złożenia dokumentów zgłoszeniowych oraz w pierwszym dniu 
wsparcia udzielonego z Projektu (załącznik nr 3 do Regulaminu Projektu). 
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18. Każdy Kandydat na uczestnika Projektu zostanie powiadomiony mailowo lub listownie o 
zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie, terminie i miejscu rozpoczęcia danej formy wsparcia. 
Dopuszcza się także formę telefoniczną oraz osobistą, w celu ułatwienia przekazywania informacji. 

19. Kandydat na uczestnika projektu jest zobowiązany  niezwłocznie do powiadomienia o wszelkich 
zmianach mających wpływ na rekrutację do projektu oraz na dane zawarte w Formularzu 
Zgłoszeniowym.  

20. Kandydat ma prawo do wglądu do złożonego Formularza Zgłoszeniowego, zmian w nim jak i wycofania z 
dalszej rekrutacji.  
 

§ 3 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie postanowienia wynikające z Umowy o 
dofinansowanie Projektu oraz obowiązujące wytyczne i zasady w zakresie realizacji Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.  

2. Beneficjent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie w przypadku, 
gdyby było to konieczne z uwagi na zmianę warunków realizacji Projektu, a także w przypadku 
pisemnego zalecenia wprowadzenia określonych zmian ze strony Instytucji Zarządzającej.  

3. O wszelkich zmianach dotyczących zasad i warunków wsparcia i uczestnictwa w Projekcie uczestnicy 
zostaną indywidualnie poinformowani przez Beneficjenta telefonicznie lub za pośrednictwem poczty 
elektronicznej. Beneficjent zamieści również odpowiednie informacje na podstronie internetowej 
Projektu. 

4. Ogólny nadzór nad realizacją Projektu oraz rozstrzyganie spraw nieuregulowanych w Regulaminie należy 
do kompetencji Kierownika Projektu. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu, wiążąca dla 
Uczestników projektu, należy do Beneficjenta. 

5. Decyzje Kierownika Projektu są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 
6. Regulamin wchodzi w życie z 11.01.2019 r. i obowiązuje do końca realizacji Projektu. 

 


