
REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA PROJEKTU

„Kierowca - zawód na miarę potrzeb” nr WND-RPSL.11.03.00-IP.02-24-030/17

§ 1 Słownik pojęć

Projekt - „Kierowca - zawód na miarę potrzeb” WND-RPSL.11.03.00-IP.02-24-030/17

Realizator Projektu – Ośrodek Szkolenia Kierowców SILESIA Piotr Doniec

Kandydat/Kandydatka – osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w Projekcie na
podstawie zasad określonych w niniejszym Regulaminie. Dotyczy kierowców samochodu 
ciężarowego

Uczestnicy projektu – osoby bezpośrednio korzystające ze wsparcia w ramach projektu, wyłonione
zgodnie  zapisami  dokumentów  programowych  oraz  opisem  grupy  docelowej  zawartym  we
wniosku aplikacyjnym.

Umowa - umowa o zajęcia szkoleniowe podpisana z wyłonionym Uczestnikiem
projektu Strona internetowa Projektu – www.osksilesia.pl

Adres poczty elektronicznej Projektu: 

kierowcatir@osksilesia.com.pl Biuro Projektu – ul. Mickiewicza 10

, 40-092 Katowice

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i udziału w projekcie pn. „Kierowca – zawód na

miarę  potrzeb”  WND-RPSL.11.03.00-IP.02-24-030/17,  realizowanym  przez  Ośrodek  Szkolenia

Kierowców SILESIA Piotr Doniec z siedzibą w Katowicach przy ul. Mickiewicza 16.

2. Projekt  współfinansowany  jest  ze  środków  Unii  Europejskiej  w  ramach  Regionalnego

Programu  Operacyjnego  Województwa  Śląskiego  na  lata  2014-2020,  Działanie  11.3

Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie

zawodowe osób dorosłych.

3. Projekt realizowany jest w okresie od 01.06.2018 – 31.05.2020.

4. Celem  projektu  jest  dostarczenie  na  regionalny  rynek  pracy  wysoko  wykwalifikowanych
kierowców poprzez realizację kompleksowej  ścieżki  wsparcia dostosowanej  do potrzeb 144
osób zamieszkałych  (w  rozumieniu  zapisów KC),  uczących  się  lub  pracujących  na  terenie
województwa śląskiego obejmującej:

- Szkolenie z zakresu zarządzania czasem dla 144 uczestników
- kurs z zakresu prawa jazdy kategorii C oraz C+E łącznie dla 144 uczestników
- kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, dla 144 uczestników
- kurs obsługi systemu CRM i nawigacji GPS, dla 144 uczestników
- kurs nauki języka obcego, dla 144 uczestników
- jednorazowe podejście do egzaminu zewnętrznego dla każdego z ww. kursów. Dla 144

uczestników

5. Rekrutacja będzie jawna i otwarta dla wszystkich zainteresowanych bez względu na wiek, płeć

czy stopień sprawności.



6. Osoba może rozpocząć udział w projekcie tylko raz w trakcie całego okresu jego realizacji.

7. Udział w oferowanych formach wsparcia realizowanych w ramach projektu jest bezpłatny.

8. Pracownicy zatrudnieni w jednym miejscu pracy (u jednego pracodawcy) stanowią nie 

więcej niż 20% uczestników jednej tematyki szkoleniowej w ramach Projektu.

§ 3 Zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

1.  Projekt  uwzględnia  na  każdym  etapie  jego  realizacji  zasadę  równości  szans  i
niedyskryminacji oraz zasadę równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób
z niepełnosprawnościami, począwszy od przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej
poprzez rekrutację, szkolenia i administrowanie Projektem.

2. Uczestnikiem projektu może być osoba, która spełnia łącznie niżej wymienione 

warunki formalne:

a. jest osobą pełnoletnią, wymagany wiek 21 lat (przepis wynikający z Ustawa z 

dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, art. 8, pkt. 6.)

b. pracuje, uczy się lub zamieszkuje w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na 

obszarze województwa śląskiego,

c. posiada prawo jazdy kategorii B,

d. nie prowadzi działalności gospodarczej (w tym jednoosobowej działalności 
gospodarczą),

e. nie jest właścicielem przedsiębiorstwa pełniącym funkcje kierownicze,

f. nie jest wspólnikiem w przedsiębiorstwie (w tym partnerem prowadzącym 

regularne działania w przedsiębiorstwie i czerpiący z tego korzyści finansowe).

3. Poza wymogami formalnymi, kandydaci spełniający kryteria kwalifikowalności zostaną 

uszeregowani zgodnie z przyznaną liczbą punktów dodatkowych za przynależność 

osoby do danej podgrupy:

a. kobiety 10 pkt,
b. osoby pozostające bez zatrudnienia 3 pkt,
c. osoby po 50 roku życia 3 pkt,
d. osoby z terenów wiejskich 3 pkt.

W przypadku równej liczby przyznanych punktów zadecyduje kolejność zgłoszeń.

4. Formularz rekrutacyjny do II tury projektu można składać wyłącznie za 
pośrednictwem strony internetowej Projektu, w zakładce „Projekty EFS” dostępny 
jest formularz zgłoszeniowy w wersji on-line.

5. Wypełnienie formularza jest wyłącznie jednym z etapów rekrutacji i nie jest 

jednoznaczne z zakwalifikowaniem kandydata do Projektu.

6. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie, po spełnieniu kryteriów formalnych 
określonych w pkt. 2 niniejszego paragrafu, jest dostarczenie dokumentów 
potwierdzających przynależność do grupy docelowej oraz podpisanego formularza 
zgłoszeniowego - na spotkanie rekrutacyjne w terminie wyznaczonym przez 



Realizatora Projektu lub ich złożenie w Biurze Projektu wraz z wymaganymi 
dokumentami tj. :

- urzędowe zaświadczenie w przypadku osób zarejestrowanych jako bezrobotne,
w przypadku osób niepełnosprawnych - orzeczenie o niepełnosprawności lub 
stopniu niepełnosprawności wraz z zaświadczeniem od lekarza medycyny pracy o 
braku przeciwwskazań

do wykonywania zawodu kierowcy samochodu ciężarowego
- oświadczenia o spełnieniu kryterium kwalifikowalności w przypadku pozostałych 

osób,
- oświadczenie Uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Ponadto  Kandydaci  wstępnie  zakwalifikowani  do  Projektu  winni  okazać  do  wglądu  dowód
osobisty  oraz  Prawo  jazdy  kategorii  B  w  celu  weryfikacji  danych  przez  Organizatora.
Złożenie kompletu wymaganych dokumentów jest jednoznaczne z chęcią uczestnictwa w
projekcie oraz z wyrażeniem zgody na udział w badaniach ankietowych przeprowadzanych
w trakcie trwania projektu, a także po jego zakończeniu.

7. Dokumenty  zgłoszeniowe  dostarczane  do  Biura  Projektu  należy  kompletnie  wypełnić,
opatrzyć  datą  i  czytelnie  podpisać.  Kopie  załączanych  dokumentów  należy  potwierdzić
klauzulą  „za  zgodność  z  oryginałem”.  W  przypadku  osób  niepełnosprawnych  komplet
dokumentów  należy  dostarczyć  do  biura  Ośrodka  Szkolenia  Kierowców  Silesia  ul.
Mickiewicza 16

8. Dostarczenie wypełnionych dokumentów, spełnienie wymogów formalnych określonych dla
projektu,  a  także pozytywna weryfikacja  w procesie rekrutacji  to  warunki  niezbędne do
przyjęcia kandydata do Projektu.

9. Rekrutacja do Projektu odbywać się będzie w dwóch turach. 20/08/2018r od godziny 10,

oraz 15/01/2019r od godziny 10.00 zarówno w wersji online jak i osobiście w biurze projeku

ul. MICKIEWICZA 10/33 w  KATOWICACH. Formularze zgłoszeniowe dostarczone przed datą

REKRUTACJI  i przed godziną 10.00  w dniu rekrutacji nie będą rozpatrywane.

10. W  miarę  napływania  kompletnych  zgłoszeń  kandydatów,  pracownicy  Projektu  będą

kontaktować się z zainteresowanymi i kwalifikującymi się do udziału w projekcie osobami

drogą mailową, a w przypadku osób, które nie podały adresu do poczty elektronicznej –

telefonicznie, celem ustalenia ewentualnego terminu i miejsca zajęć oraz terminu i miejsca

podpisania umowy szkoleniowej.

11. Złożenie  wypełnionych  dokumentów  rekrutacyjnych  nie  jest  równoznaczne  z
zakwalifikowaniem się do uczestnictwa w Projekcie. Warunkiem rozpoczęcia szkolenia jest
podpisanie umowy szkoleniowej z zakwalifikowanym Uczestnikiem szkolenia.

12. W sytuacjach spornych związanych z listą uczestników Projektu, głos decydujący 

zastrzeżony jest dla Menedżera Projektu.

13. Liczba uczestników projektu ustalona została na 144 osób.
14. Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do Projektu nastąpi do 14 dni od daty 

zakończenia Rekrutacji.

15. W  przypadku  niedostatecznej  liczby  zgłoszeń  kandydatów,  terminy

postępowania rekrutacyjnego oraz pozostałe terminy realizacji Projektu mogą

ulec przesunięciu.



16. W przypadku liczby zgłoszeń Kandydatów przekraczającej trzykrotnie liczbę miejsc 

Uczestników przewidzianą w każdej z tur rekrutacji do Projektu, rekrutacja do Projektu 

zostanie zamknięta, a formularz zgłoszeniowy on-line zostanie zablokowany

17. Organizator zastrzega sobie możliwość nie rozpatrywania formularzy 

zgłoszeniowych do Projektu spoza ogólnej puli 144 osoby, oraz spoza listy 

rezerwowej.

18. Po zakwalifikowaniu do Projektu oraz podpisaniu umowy szkoleniowej, uczestnicy      

wezmą udział w testach kwalifikujących na odpowiedni poziom znajomości językowej.

§ 4 Obowiązki uczestników projektu

1. Uczestnik zobowiązany jest do pełnego udziału w programie szkoleń, tj. uczestnictwa 

w zajęciach teoretycznych i praktycznych oraz przystąpienia do egzaminów 

wewnętrznych i zewnętrznych.

2. Uczestnik zobowiązany jest do uczestnictwa w zajęciach w wymiarze 100% liczby godzin
lekcyjnych  przewidzianych  w  ramach  szkolenia  C,  C+E  oraz  kwalifikacji  wstępnej
przyspieszonej oraz w pozostałych szkoleniach tj.  zajęć z języka obcego, zajęć radzenia
sobie ze stresem, zarządzania czasem, GPS oraz CRM w wymiarze co najmniej 80% liczby
godzin lekcyjnych dla każdego modułu szkolenia.

3. Przekroczenie  dozwolonego  limitu  nieobecności  usprawiedliwionych  i

nieusprawiedliwionych w ramach całego szkolenia dla danego modułu może spowodować

wykluczeniem uczestnika z Projektu.

4. Warunkiem ukończenia  projektu  i  uzyskania  certyfikatu  potwierdzającego podwyższenie
kwalifikacji jest uzyskanie wymaganej frekwencji oraz uzyskanie pozytywnego wyniku na
końcowym egzaminie wewnętrznym.

Sfinansowanie jednorazowego podejścia do egzaminu państwowego z zakresu prawa jazdy 
kategorii C, C+E, KWP oraz egzaminu językowego następuje po uzyskaniu pozytywnego 
wyniku na końcowym egzaminie wewnętrznym.

6. W celu potwierdzenia uczestnictwa w zajęciach szkoleniowych Uczestnik zobowiązuje się
do  podpisywana  listy  obecności.  Każdą  nieobecność  Uczestnik  zobowiązany  jest
usprawiedliwić.  Za  usprawiedliwioną  nieobecność  rozumiana  jest  nieobecność
spowodowana  niezdolnością  do  uczestniczenia  w  zajęciach,  potwierdzona  stosowanym
zaświadczeniem  lekarskim  lub  zdarzeniem  wynikającym  z  przyczyn  losowych.
Usprawiedliwienie winno być niezwłocznie dostarczone O.S.K. SILESIA.

7. Uczestnicy zobowiązani są do podpisania listy potwierdzającej skorzystanie z 

poczęstunku (dotyczy zajęć powyżej 4 godzin szkoleniowych).

8. Uczestnicy zobowiązani są do wypełniania ankiet ewaluacyjnych w trakcie trwania 

Projektu, jak i po jego zakończeniu.

9. Uczestnicy zobowiązani są do udzielania wszelkich informacji dotyczących rezultatów ich
uczestnictwa w Projekcie oraz mających na celu monitoring ich udziału w Projekcie i ocenę
skuteczności działań podjętych w ramach projektu.

10. Uczestnicy są zobowiązani do informowania Realizatora Projektu o ewentualnych zmianach
istotnych danych osobowych,  tj.  zmiana nazwiska,  zmiana dowodu osobistego,  numeru
telefonu, adresu zamieszkania.



§ 5 Warunki rezygnacji z udziału w projekcie

2. Każdy zakwalifikowany Uczestnik może przed podpisaniem umowy zrezygnować z udziału

w  Projekcie,  składając  odpowiednie  pismo  w  Biurze  Projektu.  Po  podpisaniu  umowy

szkoleniowej

Uczestnik jest uprawniony do rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniach z ważnych powodów, na

piśmie, z podaniem i udokumentowaniem przyczyny rezygnacji.

2. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  oceny  przesłanek  uzasadniających  rezygnację
Uczestnika z udziału w Projekcie, poprzez żądanie dostarczenia stosownych dokumentów
potwierdzających przyczynę bądź przyczyny rezygnacji, np. zaświadczenia lekarskiego.

3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniach bez winy Uczestnika w 

odpowiedniej formie (ust .1 ) Uczestnik nie ponosi żadnych opłat i kosztów.

4. W przypadku rezygnacji ze szkoleń przez Uczestnika z jego winy, nieprzystąpienia do egzaminu

wewnętrznego lub egzaminu zewnętrznego z jego winy, wykluczenia Uczestnika z projektu,

O.S.K. SILESIA może zobowiązać Uczestnika do zwrotu kosztów udzielonego wsparcia 
szkoleniowego.

Powyższe nie wyklucza dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego 
wysokość zastrzeżonej maksymalnej kary umownej tj. kwoty 12.820,62 zł. (słownie 
złotych: dwanaście tysięcy osiemset dwadzieścia złotych i sześćdziesiąt dwa groszy)

5. W przypadku rezygnacji Uczestnika ze szkoleń Realizator Projektu dopuszcza możliwość
przystąpienia do projektu osoby z listy  rezerwowej  uczestników projektu o  ile  program
szkolenia pozwalać będzie na zapewnienie odpowiedniej ścieżki szkoleniowej.

§ 6 Postanowienia końcowe

1. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie w
przypadku, gdyby było to konieczne z uwagi na zmianę warunków umowy o dofinansowanie, a
także w przypadku, pisemnego zalecenia wprowadzenia określonych zmian ze strony Instytucji
Pośredniczącej  –  Wojewódzkiego  Urzędu  Pracy  w  Katowicach,  bądź  innych  organów  lub
instytucji uprawnionych do przeprowadzenia kontroli realizacji Projektu.

2. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w 

harmonogramie uczestnictwa.

3. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo zaprzestania realizacji Projektu 

(prowadzenia szkoleń) w razie rozwiązania umowy o dofinansowanie.

4. W przypadku, o którym mowa w punkcie 1 i 2 Uczestnikom nie przysługują roszczenia 

wobec Realizatora Projektu.

5. W przypadkach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem ostateczne decyzje 

podejmuje Menadżer Projektu.

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie  stosuje  się  przepisy  Kodeksu
Cywilnego oraz przepisy prawa europejskiego i prawa krajowego dotyczące Europejskiego
Funduszu Społecznego.

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2018r.




