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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„Wykwalifikowany pracownik budowlany” 

 

 
§ 1 - Postanowienia ogólne 

 
1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa oraz formy wsparcia w ramach Projektu 
„Wykwalifikowany pracownik budowlany”. 
2. Projekt „Wykwalifikowany pracownik budowlany” jest realizowany przez Towarzystwo ALTUM 
Programy Społeczno- Gospodarcze w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytet IX  
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach , Działanie 9.6 Upowszechnienie uczenia się 
dorosłych Poddziałanie 9.6.1 Upowszechnienie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych. 
3. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 
4. Instytucją Pośredniczącą II stopnia jest Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa-Kuli 20, 35-
025 Rzeszów. 
4. Projekt jest realizowany w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 sierpnia  2014 roku. 

 
§ 2 -Wyjaśnienia pojęć użytych w niniejszym Regulaminie 

 
1. Projekt – „Wykwalifikowany pracownik budowlany”, 
2. Beneficjent – Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno- Gospodarcze, 
3. Instytucja Pośrednicząca – Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie 
4. Biuro Projektu – Towarzystwo ALTUM 35-205 Rzeszów ul. Warszawska 5/7 tel. 178522760,  
5. Kandydat/-ka - osoba starająca się o udział w Projekcie, 
6. Uczestnik/-czka Projektu – osoba zakwalifikowana do udziału w Projekcie, zgodnie z zasadami 
określonymi w niniejszym Regulaminie oraz dokumentacją rekrutacyjną, 
 

§ 3 - Cele projektu 
 

1. Cel ogólny projektu: zwiększenie liczby osób uczestniczących w kształceniu ustawicznym przez 
objęcie wsparciem w postaci kursów zawodowych i egzaminów czeladniczych 90 (w tym 9 kobiet) 
bezrobotnych w wieku 25-64 lata z terenu powiatu rzeszowskiego i powiatu Miasta Rzeszów, z których 
co najmniej 81 (w tym 8 kobiet) zdobędzie kwalifikacje zawodowe i nabędzie uprawnienia do 
posługiwania się tytułem czeladnika w zawodzie. 
2. Cele szczegółowe: 
- zdobycie kwalifikacji zawodowych przez co najmniej 81(8K) z 90 (9K) bezrobotnych poprzez objęcie 
wsparciem w postaci kursów zawodowych, 
- nabycie uprawnień do posługiwania się tytułem czeladnika w danym zawodzie  przez co najmniej 81 
(w tym 8 kobiet) z 90 (w tym 9 kobiet) bezrobotnych poprzez objęcie wsparciem w postaci kursów 
zawodowych. 

§ 4 - Uczestnicy projektu 
 

1. W Projekcie może uczestniczyć  90 bezrobotnych  osób dorosłych w wieku od 25-64 lat 
zamieszkałych na terenie powiatu rzeszowskiego i powiatu Miasta Rzeszów, które z własnej inicjatywy 
wyrażają chęć podnoszenia i uzupełniania kwalifikacji zawodowych . 
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§ 5 - Zgłoszenie uczestnictwa i rekrutacja w Projekcie 

 
1. Rekrutacja do Projektu prowadzona będzie od  01 stycznia 2014 r. do 28 lutego 2014 r. W 
przypadku gdy do 28.02.2014 r. nie zostanie zrekrutowana odpowiednia liczba osób Beneficjent 
przeprowadzi rekrutację uzupełniającą. W rekrutacji uzupełniającej o zakwalifikowaniu do projektu 
decyduje kolejność złożenia dokumentów. 
2. Rekrutację do Projektu przeprowadzi: Administrator Projektu, Koordynator  
3.  Dokumenty związane z rekrutacją do Projektu dostępne są: 
a. w Biurze Projektu od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00 
b. na stronie internetowej: www.budowlaniec.polska.pro 

4.  Podstawowym  warunkiem uczestnictwa w projekcie jest: 
a) posiadanie statusu osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy,  
b) zamieszkanie na terenie powiatu rzeszowskiego lub powiatu Miasta Rzeszów,  
c) wiek 25-64 lata, 
d) spełnienie warunków dopuszczenia do udziału w egzaminach czeladniczych wg Rozp. MEN z dnia 
14.09.2012r., czyli posiadają co najmniej świadectwo ukończenia gimnazjum lub ośmioletniej szkoły 
podstawowej. 
e) zgłoszenie z własnej inicjatywy chęci kształcenia (podnoszenia uzupełniania kwalifikacji) w formach 
pozaszkolnych 
5. Warunkiem wstępnego zakwalifikowania do udziału w Projekcie jest dostarczenie do Biura Projektu 
poprawnie wypełnionego oraz podpisanego Formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1 do Regulaminu 
rekrutacji) wraz z wymaganymi załącznikami w terminie określonym w §5 ust 1. 
6. Kompletny formularz rekrutacyjny wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami należy złożyć 
osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera na adres Beneficjenta. 
7. W przypadku formularzy złożonych za pośrednictwem poczty/kuriera, liczy się data wpływu 
formularza do siedziby Beneficjenta. 
7. Formularz rekrutacyjny może być wypełniony odręcznie lub komputerowo – czytelnie- w języku 
polskim. 
8. Administrator Projektu ma prawo sprawdzić wiarygodność danych podanych przez Kandydata/-kę, 
prosząc ją o dodatkowe dokumenty lub sprawdzając dane w odpowiednich instytucjach. 
10. O zakwalifikowaniu Kandydatów/-ek do Projektu decydować będzie Komisja rekrutacyjna w 
składzie: Koordynator Projektu i Administrator Projektu. 
9. Komisja rekrutacyjna po dokonaniu weryfikacji, czy Kandydat/-tka spełnia wszystkie kryteria udziału 
w projekcie kwalifikuje do Projektu. 
11. Zasady ustalania kolejności na liście podstawowej: - decyduje kolejność zgłoszeń przy czym 
pierwszeństwo będą mieć osoby, które pozostawały dłużej bez pracy.  
12. W przypadku większej ilości potencjalnych uczestników Projektu niż liczba miejsc sporządzana 
będzie lista rezerwowa. Zasady ustalania kolejności na liście rezerwowej: - pierwszeństwo będą mieć 
osoby, które pozostawały dłużej bez pracy. 
13. W przypadku rezygnacji osoby zakwalifikowanej do Projektu Administrator Projektu może 
zakwalifikować do Projektu następną osobę z listy rezerwowej. 
14. Komisja rekrutacyjna  do 5 dni od dnia zakończenia rekrutacji sporządzi Protokół rekrutacji 
zawierający listę uczestników zakwalifikowanych do udziału w Projekcie 
15. Uczestnicy o zakwalifikowaniu się do Projektu zostaną poinformowani telefonicznie. 
16. Rekrutacja odbędzie się zgodnie z polityką równych szans, na równi będą traktowane osoby 
bez względu na płeć czy na stan zdrowia i inne czynniki, które mogłyby wpływać na ich 
dyskryminację. 
17. Decyzje Komisji  są ostateczne. 
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§ 6 – Organizator Projektu zobowiązuje się do: 
 

1. Przeprowadzenia trzech rodzajów kursów zawodowego do wyboru jeden przez Uczestnika/-czkę  
Projektu spośród: 

a) Monter /-ka zabudowań i robót wykończeniowych w budownictwie (2 grupy x 160h), 
b) Monter/-ka instalacji sanitarnych  (2 grupy x 160h), 
c) Technolog/-żka robót wykończeniowych (2 grupy x 160h). 

 
2. Podczas trwania kursu zapewnienia każdemu Uczestnikowi/-czce: 

• ubezpieczenia (90 szt) 
• badań lekarskich (90 szt) 
• wyżywienia podczas kursu (20 dni*90 osób) 
• materiałów szkoleniowych (90szt.) 
• odzieży ochronnej (90szt) 
• Zwrotu kosztów dojazdu na kurs– na zasadach określonych w §8 
• wysoko wykwalifikowanej kadry 
• Możliwości przystąpienia do egzaminu czeladniczego (90 osób) 

 
§ 7 – Uprawnienia i obowiązki  Uczestnika 

 
Uczestnik/-czka Projektu ma prawo do: 
1. Nieodpłatnego skorzystania z działań przewidzianych w Projekcie, wymienionych w §6 Regulaminu. 
2. Otrzymania bezpłatnych materiałów szkoleniowych przygotowanych przez Organizatora Projektu.  
3. Zwrotu poniesionych i udokumentowanych kosztów dojazdu na zajęcia, przy uwzględnieniu zasad 
określonych w §8. 
4. Otrzymania wyżywienia podczas kursów, zgodnie z założeniami budżetu. 
5. Otrzymania zaświadczenia ukończenia kursu zawodowego i możliwości zdawania egzaminów 
czeladniczych. 
6. Zgłaszania Kierownikowi Projektu, Administratorowi lub Wykładowcom wszelkich uwag i wniosków 
dotyczących realizacji Projektu. 
7. Nieobecności na szkoleniu w wyjątkowych sytuacjach życiowych lub losowych (łączna liczba 
nieobecności na szkoleniu nie może przekroczyć  20% czasu trwania szkolenia). 
8. W przypadku powtarzających się, nieusprawiedliwionych nieobecności przekraczających 20% czasu 
trwania szkolenia, Organizator zastrzega sobie prawo skreślenia takiej osoby z listy Uczestników/-czek 
Projektu. Jest to równoznaczne z nieukończeniem szkolenia oraz koniecznością zwrotu kosztów 
poniesionych na udzielone wsparcie przez Uczestnika/-czkę. 
9. Rezygnacji z udziału w Projekcie w przypadku podjęcia zatrudnienia. 
Uczestnik/-czka jest zobowiązany/a do: 
1. Punktualnego przychodzenia na zajęcia. 
2. Uczestnictwa w  kursach uwzględnionych w  §6. 
3. Poświadczania obecności na kursie oraz odbioru posiłku za pomocą podpisów dokonywanych w 
dzienniku zajęć. 
4. Uzupełniania zaległości programowych wynikających z nieobecności na zajęciach. 
5. Przestrzegania przepisów BHP oraz ppoż. w czasie trwania zajęć . 
6. Szanowania mienia Organizatora Projektu oraz instytucji wynajmujących pomieszczenia, w których 
prowadzone będą zajęcia szkoleniowe. 
 
7. Uczestnictwa w różnych formach kontroli poziomu zdobytej wiedzy, zaplanowanych i prowadzonych 
przez Wykładowców. 
8. Wypełniania dokumentów dotyczących zwrotu kosztów dojazdu na kursy. 
9. Przekazywania do Organizatora Projektu informacji o zmianie danych personalnych i kontaktowych 
(nazwisko, adres zameldowania, numer telefonu itp.). 
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10. Wypełniania ankiet dotyczących realizacji Projektu i jego efektu końcowego (ankieta ewaluacyjna). 
11. Przekazania Organizatorowi  Projektu informacji o podjęciu zatrudnienia lub rejestracji działalności 
gospodarczej w czasie uczestnictwa w projekcie i w okresie 3 miesięcy po zakończeniu udziału w 
projekcie. 
12. Uczestnik/-czka Projektu, która nie podpisze zgody na przetwarzanie danych osobowych 
w zakresie Podsystemu Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego dla Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, zostaje wykluczona z udziału w Projekcie.  
 

§ 8 - Zwrot kosztów dojazdu 
 

Zwrot kosztów dojazdu przysługuje Uczestnikowi/-czce Projektu, która: 
1. Uczęszcza na kurs. 
2. Przedstawi Organizatorowi Projektu wypełnione oświadczenie Uczestnika Projektu o poniesionych 
kosztach dojazdu na kurs publicznym środkiem transportu lub oświadczenie Uczestnika Projektu o 
poniesionych kosztach dojazdu na kurs prywatnym środkiem transportu (załącznik nr 2 i 3 do 
Regulaminu rekrutacji). 
3. W przypadku korzystania z publicznych środków transportu (autobus komunikacji miejskiej, PKS, 
PKP - pociąg klasy II, bus) dostarczy bilety potwierdzające poniesione koszty dojazdu. 
4. W przypadku korzystania z prywatnych środków transportu dostarczy oświadczenie 
o wysokości ceny biletu najtańszego transportu publicznego na trasie dojazdu na szkolenie (załącznik 
nr 4 do Regulaminu rekrutacji). 
5. Dojazd jest kosztem kwalifikowanym jeżeli forma wsparcia realizowana jest w miejscowości innej 
niż miejsce zamieszkania Uczestnika/-czek. 
6. Uczestnik/-czka ubiegający/a się o zwrot kosztów dojazdu zobowiązana jest do złożenia wniosku 
wraz z kompletem wymaganych dokumentów najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca, którego wnioski 
te dotyczą, a jeżeli szkolenie kończy się w trakcie miesiąca – w ostatnim dniu szkolenia. Wnioski 
złożone po tym terminie będą rozpatrywane w miesiącu kolejnym pod warunkiem posiadania na ten 
cel niezbędnych środków finansowych. 
7. Wypłata zwrotów kosztów dojazdu nastąpi po weryfikacji złożonych wniosków o wypłatę oraz 
weryfikacji prawdziwości zawartych w nich danych – gotówką, w terminie do 14 dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, którego refundacja dotyczy, a w przypadku, gdy szkolenie kończy się w 
trakcie trwania miesiąca – gotówką, w terminie do 14 dni licząc od daty zakończenia szkolenia. 
8. Organizator Projektu zastrzega sobie prawo kontroli i weryfikacji oświadczenia o wysokości ceny 
biletu w przypadku, gdy kwota wskazana przez Uczestnika/-czkę Projektu odbiega od rzeczywistych 
kosztów dojazdu na szkolenie. 
 
9. Zwrot kosztów dojazdu na zajęcia będzie realizowany do wyczerpania limitu środków 
przeznaczonych w budżecie Projektu na te cele. W przypadku, gdy wartość złożonych wniosków o 
zwrot kosztów dojazdu przewyższy przewidzianą w budżecie Projektu wartość środków 
przeznaczonych na refundację tych kosztów, Realizator zastrzega sobie możliwość odpowiedniego 
zmniejszenia tych wypłat, zwrotu jedynie części kosztów poniesionych przez Uczestnika/-czkę lub 
odmowy dokonania tych wypłat. W takim przypadku o zwrocie kosztów dojazdu decydować będzie 
kolejność składania wniosków. 
 

§ 9 - Postanowienia końcowe 
 

1. Projektodawca zastrzega sobie możliwość wniesienia zmian do niniejszego Regulaminu w sytuacji 
zmiany wytycznych, warunków realizacji Projektu, dokumentów programowych itp., 
2. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej. 
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będzie miał Wniosek o 
dofinansowanie Projektu. 
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4. Beneficjent nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w dokumentach programowych i wytycznych 
dotyczących Działania 9.6.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki.  
5. Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji projektu. 
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 02 stycznia 2014 roku. 
  
Rzeszów, dn. 02 stycznia 2014r. 
Opracował:                               Zatwierdził: 
Administrator Projektu – Dominika Szul                                           Prezes Zarządu– Ireneusz  Kubiś 
 


