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Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie 

 „Na naukę nigdy nie jest za późno!” 
 
 
 
 

§ 1 
Postanowienia ogólne 

 
1. Projekt „Na naukę nigdy nie jest za późno!” realizowany jest przez Towarzystwo ALTUM 

Programy Społeczno-Gospodarcze w ramach Działania 9.6 „Upowszechnienie uczenia się 
dorosłych”; Poddziałania 9.6.1 „Upowszechnienie kształcenia osób dorosłych w formach 
szkolnych”; Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Rozwój wykształcenia 
i kompetencji w regionach”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.  

2. Projekt realizowany jest w terminie od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r.  
 

§ 2 
Słownik pojęć 

 
Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:  

 Projekt – „Na naukę nigdy nie jest za późno!!” 
 Instytucja Pośrednicząca – Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie 
 Beneficjent/Organizator – Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno - Gospodarcze 

 ul. Warszawska 5/7 
 35-205 Rzeszów 

 Strona internetowa: www.altum.pl 
 Kandydat/Kandydatka – osoba starająca się o udział w Projekcie 
 Uczestnik/Uczestniczka Projektu – osoba zakwalifikowana do udziału w Projekcie, 

zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie oraz dokumentacją 
rekrutacyjną. 

 
 



 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 
Strona 2 z 6 

  

§ 3 
Uczestnicy i Uczestniczki Projektu 

 
1. Projekt jest skierowany do 60 osób bezrobotnych (w tym 50 kobiet i 10 mężczyzn), w wieku 

25-64 lat, zgłaszających z własnej inicjatywy chęć kształcenia formalnego, zamieszkujących 
na obszarze powiatu: rzeszowskiego, brzozowskiego, dębickiego, jarosławskiego, 
jasielskiego, kolbuszowskiego, krośnieńskiego, leżajskiego, łańcuckiego, m. Krosno, 
m. Przemyśl, m. Rzeszów, m. Tarnobrzeg, mieleckiego, niżańskiego, przemyskiego, 
przeworskiego, ropczycko-sędziszowskiego, sanockiego, stalowowolskiego, strzyżowskiego, 
tarnobrzeskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, spełniających jeden 
z warunków dopuszczających do udziału w egzaminie czeladniczym określonych 
w paragrafie 6 Rozporządzenia MEN z dnia 14.09.2012 – tj. posiadają świadectwo 
ukończenia co najmniej gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej 

 
 

§ 4 
Sposób rekrutacji Uczestników i Uczestniczek Projektu 

 
1. Rekrutacja do Projektu ma charakter otwarty i będzie prowadzona od 1 do 3 miesiąca 

trwania Projektu. Nabór do każdej z 4 grup (15-osobowych) prowadzony będzie minimum 
2 tygodnie a informacje o kolejnych naborach będą ogłaszane co najmniej 2 tygodnie przed 
ich rozpoczęciem.  

2. Warunkiem przystąpienia do Projektu jest wypełnienie formularza rekrutacyjnego 
na załączonym wzorze i dostarczenie go (osobiście/listownie) w wyznaczonym terminie 
do siedziby Beneficjenta - Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze, 
ul. Warszawska 5/7, 35-205 Rzeszów, w godzinach 800-1600. 

3. Beneficjent zastrzega sobie prawo do przedłużenia okresu naboru lub dokonania 
dodatkowego naboru Uczestników i Uczestniczek Projektu, w przypadku braku 
wystarczającej liczby osób zakwalifikowanych. 

4. Informacja o przedłużonym lub dodatkowym naborze umieszczona zostanie na stronie 
internetowej Projektu oraz w siedzibie Beneficjenta.  

5. Kandydaci i Kandydatki zobowiązani są do złożenia prawidłowo wypełnionego formularza 
rekrutacyjnego (parafowanego na każdej ze stron i wypełnionego w języku polskim 
w czytelny sposób) wraz z wymaganymi załącznikami – formularz może być wypełniony 
odręcznie lub komputerowo. 

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. 

8. O zakwalifikowaniu Kandydatów i Kandydatek do Projektu decydować będzie komisja 
w składzie: koordynator i administrator projektu. 

9. Administrator projektu ma prawo sprawdzić wiarygodność danych podanych przez 
Kandydata/Kandydatkę, prosząc o dodatkowe dokumenty lub sprawdzając dane 
w odpowiednich instytucjach. 
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10. Komisja rekrutacyjna tworzy listę Uczestników/Uczestniczek, a później listę rezerwową 

z Kandydatów i Kandydatek, którzy złożą kompletne i poprawnie wypełnione formularze 
rekrutacyjne oraz spełniają następujące kryteria. Są:  

 bezrobotni - tzn. pozostają w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy – zaświadczenie z PUP 
(lub ksero)  

 zamieszkują (w rozumieniu KC) na terenie jednego z powiatów brzozowskiego, dębickiego, 
jarosławskiego, jasielskiego, kolbuszowskiego, krośnieńskiego, leżajskiego, łańcuckiego, 
m. Krosno, m. Przemyśl, m. Rzeszów, m. Tarnobrzeg, mieleckiego, niżańskiego, 
przemyskiego, przeworskiego, ropczycko-sędziszowskiego, rzeszowskiego, sanockiego, 
stalowowolskiego, strzyżowskiego, tarnobrzeskiego– oświadczenie o miejscu zamieszkania 

 w wieku 25-64 lat – oświadczenie 
 chcą z własnej inicjatywy kształcić się formalnie – oświadczenie 
 spełniają jeden z warunków dopuszczających do udziału w egzaminie czeladniczym 

określonych w paragrafie 6 Rozporządzenia MEN z dnia 14.09.2012 w/w tj.: 
o w przypadku kursu Fryzjer/Fryzjerka - posiadają świadectwo ukończenia 

co najmniej gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej – ksera 
dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie lub doświadczenie/inne 

o w przypadku kursu Kosmetyk/Kosmetyczka - posiadają świadectwo ukończenia 
co najmniej szkoły średniej –  ksera dokumentów potwierdzających wymagane 
wykształcenie lub doświadczenie/inne 

11. W przypadku gdy w ciągu trwania naboru do danej grupy Kandydatów/Kandydatek jest 
więcej niż miejsc zastosowane zostanie dodatkowe kryterium naboru – pierwszeństwo 
będą mieć osoby, które pozostawały bez pracy przez dłuższy okres – oświadczenie o czasie 
pozostawania bez pracy i zaświadczenie z PUP 

12. Złożone formularze rekrutacyjne zostaną poddane weryfikacji pod kątem kompletności 
formularza i wymaganych załączników oraz spełniania w/w kryteriów uczestnictwa 
w Projekcie.  

13. Po sprawdzeniu warunków uczestnictwa w projekcie, skonstruowaniu listy Uczestników 
i Uczestniczek oraz listy rezerwowej, Kandydaci i Kandydatki (przyjęci i odrzuceni) zostaną 
poinformowani o wyniku rekrutacji e-mailem lub telefonicznie. 

14. Kolejni Kandydaci i Kandydatki z listy rezerwowej będą zapraszani w przypadku rezygnacji 
już zakwalifikowanych Uczestników i Uczestniczek projektu.  

15. Rekrutacja odbędzie się zgodnie z polityką równych szans, na równi będą traktowane osoby 
bez względu na stan zdrowia i inne czynniki, które mogłyby wpływać na ich dyskryminację. 

16. Decyzja komisji rekrutacyjnej jest ostateczna i nie podlega procedurze odwoławczej. 
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§ 5 
Organizator Projektu zobowiązuje się do:  

 
1. Przeprowadzenia jednego wybranego przez Uczestnika/Uczestniczkę kursu zawodowego 

spośród: 
 Fryzjer/Fryzjerka (2 grupy po 15 osób – 150 godzin) 
 Kosmetyk/Kosmetyczka (2 grupy po 15 osób – 150 godzin) 

 
2. Zapewnienia możliwości odbycia egzaminu czeladniczego 60 osobom, 

zgodnie z Rozporządzeniem MEN z 11.01.2012 
 
 

§ 6 
Prawa Uczestników i Uczestniczek 

 
Uczestnik/Uczestniczka Projektu ma prawo do: 

1. Nieodpłatnego skorzystania z działań przewidzianych w Projekcie, wymienionych 
w §5 Regulaminu. 

2. Otrzymania bezpłatnych materiałów biurowych, dydaktycznych oraz fryzjerskich lub 
kosmetycznych (zgodnie z wybranym kursem zawodowym). 

3. Bezpłatnych badań lekarskich potwierdzających zdolność do wykonywania oferowanego 
w projekcie zawodu. 

4. Zwrotu poniesionych i udokumentowanych kosztów dojazdu na zajęcia szkoleniowe, 
przy uwzględnieniu zasad określonych w §8. 

5. Otrzymania wyżywienia podczas kursów, zgodnie z założeniami budżetu. 
6. Ubezpieczenia w czasie szkoleń. 
7. Otrzymania zaświadczenia ukończenia kursu zawodowego i możliwości zdawania 

egzaminów czeladniczych a w przypadku ich pozytywnego przejścia – stosownego dyplomu. 
8. Zgłaszania Kierownikowi Projektu, Administratorowi lub Wykładowcom wszelkich uwag 

i wniosków dotyczących realizacji Projektu szkoleniowego. 
9. Nieobecności na szkoleniu w wyjątkowych sytuacjach życiowych lub losowych (łączna liczba 

nieobecności na szkoleniu nie powinna przekroczyć 20% czasu trwania szkolenia 
tj. 30 godzin). 

10. Rezygnacji z udziału w Projekcie w przypadku podjęcia zatrudnienia. 
 
 

§ 7 
Obowiązki Uczestnika i Uczestniczki 

 
Uczestnik i Uczestniczka zobowiązani są do: 

1. Punktualnego przychodzenia na zajęcia szkoleniowe. 
2. Regularnego uczestnictwa w wybranym kursie uwzględnionym w  §5. 
3. Poświadczania obecności na szkoleniu oraz odbioru posiłku i otrzymanych materiałów 

za pomocą podpisów na właściwych listach. 
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4. Uzupełniania zaległości programowych wynikających z nieobecności na zajęciach. 
5. Przestrzegania przepisów BHP oraz ppoż. w czasie trwania zajęć szkoleniowych. 
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/utracie statusu osoby 

bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy (np. o podjęciu zatrudnienia 
lub założeniu działalności gospodarczej) i zmianie danych personalnych i kontaktowych 
(nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu itp.). 

10. Zwrotu otrzymanych materiałów szkoleniowych Beneficjentowi - w przypadku rezygnacji 
z udziału w szkoleniu. 

11. W przypadku powtarzających się, nieusprawiedliwionych nieobecności przekraczających 
20% czasu trwania szkolenia, Organizator zastrzega sobie prawo skreślenia takiej osoby 
z listy Uczestników i Uczestniczek Projektu. Jest to równoznaczne z nieukończeniem 
szkolenia i koniecznością zwrotu kosztów poniesionych na udzielone wsparcie. 

12. Wypełniania ankiet dotyczących realizacji Projektu i jego efektów. 
13. Przekazania Organizatorowi Projektu informacji o podjęciu zatrudnienia lub rejestracji 

działalności gospodarczej w czasie uczestnictwa w projekcie. 
 
 

§ 8 
Zwrot kosztów dojazdu 

 
1. Zwrot kosztów dojazdu przysługuje Uczestnikowi i Uczestniczce Projektu, który/a: 

 Uczęszcza na kurs a obecność każdorazowo potwierdza podpisem na liście 
obecności. 

 Zamieszkuje w miejscowości innej niż miejscowość realizacji kursu. 
 Przedłoży Organizatorowi Projektu wypełnione oświadczenie o sposobie dojazdu 

na szkolenie i poniesionych kosztach (załącznik nr 3) wraz z kompletem wymaganych 
dokumentów oraz wniosek o zwrot kosztów dojazdu. (załącznik nr 3a) 

 W przypadku korzystania z publicznych środków transportu (autobus komunikacji 
miejskiej, PKS, PKP - pociąg klasy II, bus) dostarczy bilety potwierdzające poniesione 
koszty dojazdu. 

 W przypadku korzystania z prywatnych środków transportu dostarczy oświadczenie 
o wysokości ceny biletu najtańszego transportu publicznego na trasie dojazdu 
na szkolenie. (załącznik nr 4) 

 
2. Wypłata zwrotu kosztów dojazdu nastąpi po weryfikacji złożonych wniosków o wypłatę oraz 

prawdziwości zawartych w nich danych – jednorazowo, przelewem na konto bankowe 
wskazane we wniosku o zwrot kosztów dojazdu a w wyjątkowych sytuacjach gotówką, 
w terminie do 14 dni licząc od daty zakończenia szkolenia. 
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3. Organizator Projektu zastrzega sobie prawo kontroli i weryfikacji przedłożonych 
dokumentów a w przypadku, gdy kwota wskazana przez Uczestnika/Uczestniczkę Projektu 
odbiega od rzeczywistych kosztów dojazdu na szkolenie, wezwania Uczestnika/Uczestniczki 
do złożenia wyjaśnień i/lub zmiany kwoty wnioskowanej refundacji. 

4. Zwrot kosztów dojazdu na zajęcia będzie realizowany do wyczerpania limitu środków 
przeznaczonych w budżecie Projektu na ten cel. 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 w/w wypłat, zwrotu jedynie części kosztów poniesionych 
przez Uczestnika/Uczestniczkę lub odmowy dokonania tych wypłat. W takim przypadku 
o zwrocie kosztów dojazdu decydować będzie kolejność składania wniosków. 

5. Załączniki dotyczące zwrotu kosztów dojazdu są dostępne w Biurze Projektu 
dla zakwalifikowanych Uczestników i Uczestniczek Projektu. 

 
 

§ 9 
Postanowienia końcowe 

 
1. Uczestnicy i Uczestniczki Projektu zobowiązani są do udzielania Instytucjom 

zaangażowanym w realizację Projektu niezbędnych informacji dla celów monitoringu, 
kontroli i ewaluacji Projektu. 

2. Uczestnicy i Uczestniczki Projektu są zobowiązani do dostarczenia wszystkich wymaganych 
oświadczeń i dokumentów związanych z realizacją Projektu na każdą prośbę Beneficjenta. 

3. Uczestnicy i Uczestniczki Projektu, którzy nie podpiszą zgody na przetwarzanie danych 
osobowych  (załącznik nr 2) w zakresie Podsystemu Monitorowania Europejskiego Funduszu 
Społecznego dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zostaje wykluczona z udziału 
w Projekcie. 

4. Ostateczna interpretacja „Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie” należy do 
Beneficjenta w oparciu o odpowiednie reguły i zasady wynikające z Programu, a także 
odpowiednie przepisy prawa Unii Europejskiej. 

5. Wszystkie dokumenty programowe dotyczące Uczestników/Uczestniczek i realizacji Projektu 
dostępne będą w Biurze Projektu i na stronie internetowej Projektu. 

6. Beneficjent nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w dokumentach programowych 
i wytycznych dotyczących Działania 9.6 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. 

7. Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. 
8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 11.04.2014 r. 
 

 


