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REGULAMIN PROJEKTU „Twoja szansa” 

 

§ 1  

Postanowienia ogólne 

 

Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie „Twoja szansa” nr 

realizowanym w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.1 

„Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, 

Poddziałanie 6.1.1. „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku 

pracy”, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013. 

 

1. Realizatorem projektu (Beneficjentem) jest Consultor Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie,  

ul. Droga Męczenników Majdanka 74,20-325 Lublin. 

 

2. Biuro projektu/obsługi Beneficjentów „Twoja szansa” mieści się w Krakowie,  

ul. Św. Filipa 23/4 ,31-150 Kraków tel.(+48) 12 426 45 03. 

  

3. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz budżet państwa na podstawie umowy podpisanej  

z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie. 

 

4. Okres realizacji projektu: 03.09.2012 – 30.08.2013. 

 

5. Zasięg: powiaty tarnowski, dąbrowski, brzeski, myślenicki, limanowski, nowosądecki, 

nowotarski, gorlicki w woj. małopolskim. 

 

6. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 90 osób spełniających kryteria 

uczestnika Poddziałania 6.1.1 POKL, o których mowa w § 3. 
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§ 2 

Zakres wsparcia 

 

1. Wsparcie oferowane w ramach projektu obejmuje: 

a) Kompleksowa usługa doradcza  - diagnoza potrzeb z utworzeniem IPD (Analiza 

potrzeb Uczestnika 1h/os.; Rynek pracy i warsztat edukacyjny - 4h/gr.; Warsztat 

samopoznania - 4h/gr; Indywidualna ocena zawodowa - 1h/os; Przygotowanie 

Indywidualnego planu działania 1h/os.).  

b) Kompleksowa usługa doradcza – Grupowe warsztaty aktywizujące (Aktywne 

techniki poszukiwania pracy – 12h/gr.; Autoprezentacja – 6h/gr.; Kreowanie 

własnego wizerunku – 6h/gr.; Techniki skutecznej komunikacji – 6h/gr.; 

Przedsiębiorczość i inicjatywność – 6h/gr. 

c) Aktywizacja zawodowa (Szkolenia zawodowe, pośrednictwo pracy – 2h/os.; Staże 

zawodowe -  3m-ce/os.) 

 

2. Szkolenia zawodowe prowadzone będą w zakresie: 

 Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej – 120 h/gr 

 Pracownik/ca ochrony z licencją I stopnia – 245 h/gr 

 Magazynier/ka z obsługą wózka jezdniowego – 120 h/gr 

 Opiekun/ka dzieci i osób starszych – 120 h/gr  

 

§ 3 

Uczestnicy Projektu 

 

1. Projekt skierowany jest do osób spełniających łącznie warunki wskazane  

w punktach a, b:              

a) osoby pozostające bez zatrudnienia, zarejestrowane jako bezrobotne bądź nie 

zarejestrowane jako bezrobotne lub poszukujące pracy w urzędzie pracy- nieaktywne 

zawodowo, 

b) osoby zamieszkujące na terenie powiatów tarnowskiego, dąbrowskiego, brzeskiego, 

myślenickiego, limanowskiego, nowosądeckiego, nowotarskiego, gorlickiego w woj. 

małopolskim.  

2.Grupa docelowa składać się będzie z: 

a) 90 osób w tym 36 Mężczyzn i 54 Kobiet 

b) 100%osób w wieku 50+ 
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c) 100%osób zamieszkujących powiat tarnowski, dąbrowski, brzeski, myślenicki, 

limanowski, nowosądecki, nowotarski, gorlicki w woj. małopolskim 

d) 60% osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy, 

e) 40% osób nieaktywnych zawodowo, 

f) ok. 40% osób z niskim wykształceniem 

 

3.Osoby pozostające bez zatrudnienia nie zarejestrowane w   urzędzie pracy, to osoby: 

 w wieku produkcyjnym;  

 niezatrudnione; 

 nie wykonujące innej pracy zarobkowej, zdolne i gotowe do podjęcia zatrudnienia  

w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy (w tym również osoby bierne 

zawodowo); 

 

Osoby te nie mogą: 

 

 być zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania 

oraz spółdzielczej umowy o pracę, a także być zatrudnione na podstawie  umów 

prawa cywilnego, 

 prowadzić działalności gospodarczej; 

 być rolnikiem/domownikiem rolnika ubezpieczonym w KRUS; 

 być uczniem/słuchaczem szkół dziennych; 

 być studentem studiów dziennych; 

 być poza wiekiem produkcyjnym, tj. poniżej 18 roku życia oraz powyżej 65 roku 

życia; 

 

§ 4 

Kryteria uczestnictwa w projekcie 

 

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest: 

1. Zapoznanie się niniejszym Regulaminem oraz wypełnienie Formularza zgłoszeniowego 

(powyższe dokumenty dostępne są w siedzibie biura projektu i na stronie 

http://twojaszansa.consultor.pl/ 

 

2. Potwierdzenie spełniania kryteriów formalnych Uczestnika Poddziałania 6.1.1.  

    PO KL wymienionych w § 3 poprzez złożenie następujących dokumentów: 
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a) oświadczenie o zamieszkiwaniu  na terenie woj. małopolskiego w powiecie 

tarnowskim, dąbrowskim, brzeskim, myślenickim, limanowskim, nowosądeckim, 

nowotarskim, gorlickim. 

b) zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzającego, że osoba jest 

zarejestrowana w urzędzie pracy jako bezrobotna lub poszukująca pracy. 

c) oświadczenia o kwalifikalności i odpowiedzialności karnej za złożenie 

nieprawdziwych oświadczenia lub zatajenie prawdy. 

 

§ 5 

Zasady kwalifikacji/rekrutacji Uczestników 

 

1. Rekrutacja ma charakter ciągły i jest prowadzona zgodnie z harmonogramem w okresie 

09.2012-01.2013r. do momentu pozytywnego zakwalifikowania 90 osób. Za rekrutację 

dopowiada Komisja rekrutacyjna. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzi Specjalista ds. 

rekrutacji, Pracownik Biura Projektu oraz Koordynator. 

2. Formą zgłoszenia będzie Formularz zgłoszeniowy kandydata dostępny na stronie 

WWW projektu –http://twojaszansa.consultor.pl/ oraz w Biurze Projektu mieszczącego się 

w Krakowie przy ulicy św. Filipa 23/4, 31-150 Kraków.   

 

3. Rekrutacja składa się z dwóch etapów. 

 

4. W pierwszym etapie rekrutacji, kwalifikalność osób zgłaszających chęć udziału  

w projekcie weryfikowana będzie przez skład Komisji rekrutacyjnej na podstawie: 

a) kompletności i poprawności formalnej dokumentów wymienionych w § 4;(podczas 

rekrutacji preferowane będą: osoby z niskim wykształceniem 10 pkt, oraz płeć – 

kobiety – 10 pkt.). Kolejność otrzymania kompletnych ww. dokumentów (3 pkt.) 

 

5. W przypadku gdy liczba chętnych, spełniających kryteria formalne, o których mowa w  

§ 3 przewyższy liczbę 90 miejsc, utworzone zostaną listy podstawowe  

i rezerwowe (uwzględniające podział na płeć). O kolejności miejsc na liście podstawowej  

i rezerwowej decyduje liczba uzyskanych punktów w I etapie rekrutacji 

a) Osoby z list rezerwowych będą kwalifikowane w przypadku rezygnacji/negatywnego 

wyniku w II etapie rekrutacji osób z list podstawowych (przed rozpoczęciem 

szkolenia lub w początkowej jego fazie).  

http://twojaszansa.consultor.pl/
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b) Osoby z list rezerwowych otrzymają wsparcie niewykorzystane przez osobę, którą 

zastąpiły. 

Listy utworzone na I etapie rekrutacji będą ważne do momentu przeprowadzenia II etapu 

rekrutacji 

 

6. II etap -  osoby wyłonione w ramach I etapu rekrutacji przejdą rozmowy  

z doradcą/psychologiem mające za zadanie stwierdzenie gotowości, motywacji, 

możliwości i predyspozycji potencjalnego Uczestnika do udziału w projekcie. Na podstawie 

oceny doradcy/psychologa  zostanie wyłonionych 90 ostatecznych Uczestników projektu,  

z uwzględnieniem otrzymanych punktów w ramach  II etapu rekrutacji, z którymi zostaną 

podpisane Deklaracje uczestnictwa w projekcie w dniu pierwszej usługi. 

 

7. W przypadku gdy liczba osób, które przejdą pozytywnie rozmowy z psychologiem 

przewyższy 90 miejsc, utworzone zostaną listy podstawowe i rezerwowe  

(z uwzględnieniem podziału na płeć). O kolejności miejsc na liście podstawowej  

i rezerwowej decyduje liczba uzyskanych punktów w II etapie rekrutacji. 

a) Osoby z list rezerwowych będą kwalifikowane w przypadku rezygnacji osób z  

    list podstawowych (przed rozpoczęciem szkolenia lub w początkowej jego  

    fazie).  

b) Osoby z list rezerwowych otrzymają wsparcie niewykorzystane przez osobę,  

    którą zastąpiły. 

 

8. Rozpoczęcie udziału Uczestnika w projekcie liczone będzie od dnia podpisania przez 

Uczestnika deklaracji Uczestnictwa w projekcie. 

 

9. Po wyłonieniu przez Komisję rekrutacyjną grupy uczestników projektu (1 grupa – 15 

osób), osoby, które zakwalifikowały się do udziały w projekcie w ramach danej grupy 

zostaną poinformowane telefonicznie o pozytywnych wynikach rekrutacji 

 

10. Wnioskodawca zastrzega sobie, iż dostarczenie przez Uczestnika Formularza 

Rekrutacyjnego jest jedynie formą zgłoszenia do projektu, nie zaś ostatecznym kryterium 

decydującym o udziale w projekcie. 
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§ 6 

Organizacja usług 

 

1. Usługi świadczone będą na terenie woj. małopolskiego. 

 

2. Wszystkie zajęcia odbywać się będą w grupach 15-osobowych.  

 

3. Podczas zajęć Uczestnicy otrzymują: ciepły posiłek, poczęstunek w postaci ciastek oraz 

napojów ciepłych i zimnych. 

 

4. W przypadku nieobecności na zajęciach grupowych uczestnik zobowiązuje się  

    do nadrobienia opuszczonych zajęć. 

 

5. Usprawiedliwienie opuszczonych zajęć następuje poprzez pisemne wyjaśnienie 

    i/lub dokument potwierdzający wystąpienie określonych okoliczności (maksymalna  

    procentowa absencja uczestników – 20% nieobecności usprawiedliwionych). 

 

6. Uczestnicy mogą ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu. 

Refundacja kosztów dojazdu jest możliwa na podstawie biletów z jednego dnia szkolenia 

lub innej formy udzielonego wsparcia (udokumentowanie przejazdu w obie strony) wraz  

z zaświadczeniem przewoźnika o wysokości ceny biletu na danej trasie oraz listy 

obecności. W przypadku przejazdu samochodem prywatnym (własnym lub użyczonym) 

refundacja wydatków związanych z przejazdem następuje do wysokości ceny biletu 

transportu publicznego na danej trasie po przedstawieniu przez uczestnika projektu 

stosownego oświadczenia, w którym powinien wskazać numer rejestracyjny samochodu 

własnego lub użytkowanego; zaświadczenia przewoźnika o wysokości ceny biletu na 

danej trasie oraz kserokopii prawa jazdy. W sytuacji, jeżeli Uczestnik nie może 

przyjeżdżać na szkolenie publicznym środkiem transportu ani samochodem (np. nie ma 

prawa jazdy) może być dowożony przez osobę trzecią. Do w/w dokumentów niezbędnych 

do rozliczania przyjazdu na szkolenie samochodem, należy sporządzić oświadczenie  

o zgodzie na dowożenie przez osobę trzecią. 

 

7. Warunkiem zorganizowania Wsparcia doradczo-motywacyjnego jest data 

zakwalifikowania się Uczestnika do udziału w projekcie 
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8. Uczestnicy Wsparcia doradczego otrzymują zwrot kosztów dojazdu, materiały 

szkoleniowe, ubezpieczenie NNW. 

 

9. Uczestnicy Aktywizacji zawodowej otrzymują zwrot kosztów dojazdu, materiały 

szkoleniowe(podręczniki/skrypty), ubezpieczenie NNW, ciepły posiłek w przypadku zajęć 6 

i 8 godzinnych(w ramach Szkoleń zawodowych), stypendium szkoleniowe (w ramach 

Szkoleń zawodowych) oraz stypendium stażowe (w ramach Staży). 

 

10. Warunkiem zorganizowania określonego szkolenia zawodowego  jest zebranie  

    15-osobowej grupy.  

 

11. Uczestnicy szkoleń zawodowych otrzymują materiały szkoleniowe w postaci  

    podręczników i poradników. Wyboru podręczników i poradników dla każdej z grup 

dokonuje personel projektu w porozumieniu z wykładowcami. 

 

12. Osobom uczestniczącym w szkoleniu zawodowym przysługują stypendia szkoleniowe  

w wysokości 4,00 PLN brutto wraz z pochodnymi. Stypendiów szkoleniowych będzie 

naliczane zgodnie z zobowiązującym w bieżącym okresie Rozporządzeniu  

o ubezpieczeniach społecznych i zdrowotnych. Stypendium nie przysługuje za godziny 

nieobecności na szkoleniu. Zatem wysokość  wypłacanego stypendium jest uzależniona 

od liczby godzin szkolenia, w których uczestnik projektu uczestniczył.  

 

13. Osobom uczestniczącym w stażach przysługuje stypendium. Wysokość stypendium 

wynosić będzie 1450 zł brutto wraz z pochodnymi za przepracowany miesiąc. Czas 

trwania stażu to 3 miesiące. Stypendiów szkoleniowych będzie naliczane zgodnie  

z zobowiązującym w bieżącym okresie Rozporządzeniu o ubezpieczeniach społecznych  

i zdrowotnych. Stypendium nie przysługuje za czas nieobecności nieudokumentowanej 

stosownym zaświadczeniem lekarskim. 

 

14. Szkolenie zawodowe kończy się egzaminem wewnętrznym lub zewnętrznym  

(w zależności od szkolenia). Pozytywny wynik egzaminów umożliwi uzyskanie 

uprawnień/licencji.  

15. Niezależnie od wyniku egzaminu wszyscy Uczestnicy, którzy ukończą szkolenie 

zawodowe otrzymają zaświadczenie o jego ukończeniu szkoleń zgodne  

z Rozporządzeniem MEiN z dn. 03.02.2006r. 



 
 
 
 
 
 

Człowiek – najlepsza inwestycja 
 

Projekt „Twoja szansa” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 

 

 

 

16. Każdy Uczestnik jest zobligowany do uczestniczenia w min. 80% zajęć.  Spełnienie 

tego wymogu jest niezbędne do przystąpienia do egzaminu końcowego i uzyskania 

zaświadczeń. Zajęcia opuszczone muszą zostać usprawiedliwione zgodnie z zasadami,  

o których mowa w § 6, pkt. 5. 

 

17. Przekroczenie dozwolonej nieobecności będzie wiązało się z możliwością  

    nieotrzymania zaświadczenia o ukończeniu kursu. 

 

18. Zwrot kosztów dojazdu, wypłata stypendium szkoleniowego oraz wypłata stypendium 

stażowego nastąpi najpóźniej do dnia złożenia końcowego wniosku o płatność przez 

Projektodawcę- Consultor Sp.z o.o. 

 

19. Uczestnicy Szkolenia zawodowego otrzymają zwrot kosztów dojazdu, materiały 

szkoleniowe oraz ubezpieczenie NNW. 

 

§ 7 

Zasady monitoringu Uczestników 

 

1. Uczestnicy zobowiązani są do każdorazowego potwierdzania swojej obecności na 

zajęciach. Potwierdzenie obecności następuje poprzez złożenie podpisu na Liście 

obecności (zajęcia grupowe, staże) w chwili rozpoczęcia zajęć oraz na Karcie usługi 

(zajęcia indywidualne). 

 

2. Uczestnicy zobowiązani są do wypełniania ankiet monitorujących w trakcie 

uczestnictwa w projekcie oraz 6 m-cy po jego zakończeniu.  

 

3. Uczestnicy zobowiązani są do informowania Organizatora o ewentualnych zmianach 

swojej sytuacji zawodowej (np. podjęcie zatrudnienia, podjęcie dalszego kształcenia).  

 

4. Informacje o których mowa w punktach 1-3 będą wykorzystywane do wywiązania się 

Organizatora z obowiązków sprawozdawczych z realizacji projektu wobec Instytucji 

Pośredniczącej 2-go stopnia 
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§ 8 

Obowiązki Uczestników 

1. Uczestnicy zobowiązują się do: 

a) Przestrzegania niniejszego Regulaminu; 

b) Punktualnego przychodzenie na zajęcia; 

c) Rzetelnego przygotowywanie się do zajęć; 

d) Przystąpienia do egzaminu końcowego zewnętrznego i wewnętrznego; 

e) Poddawania się monitoringowi zgodnie z zasadami o których mowa w § 7. 

 

§ 9 

Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie 

 

1. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach  

i następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia na formularzu dostarczonym przez 

Organizatora.  

2. Uzasadnione przypadki, o których mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu mogą wynikać  

z przyczyn natury zdrowotnej lub działania siły wyższej i nie mogą być znane przez 

Uczestnika w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika z listy uczestników 

szkolenia zawodowego w przypadku naruszenia przez niego niniejszego regulaminu oraz 

zasad współżycia społecznego w szczególności w przypadku naruszenia nietykalności 

cielesnej innego słuchacza, lektora lub pracownika biura projektu, udowodnionego aktu 

kradzieży lub szczególnego wandalizmu.  

4. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika z listy osób zakwalifikowanych do 

projektu, jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej (uwzględniającej podział 

na płeć) zgodnie z zasadami zawartymi w § 5. 

 

§ 10 

Postanowienia końcowe 

 

1. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez Organizatora 

(Beneficjenta projektu). 
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2. Ostateczna interpretacja „Regulaminu Projektu” należy do Consultor Sp.z o.o. w oparciu 

o wytyczne dla instytucji biorących udział we wdrażaniu Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki 2007-2013. 

3. Regulamin wchodzi w życie w dniu 03.09.2012 r. 

 

Zapoznałem/am się z treścią regulaminu i akceptuję jego treść. 

  

 

 

 

…………………………………………   ……………………………………….. 

              Realizator Projektu               data, podpis Uczestnika Projektu 

 

 


