Regulamin Projektu
„Kwalifikacje przyszłości na wielkopolskim rynku pracy – Zbuduj je sam!”
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§1
Podstawowe informacje
Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady i etapy realizacji projektu pn.: „Kwalifikacje
przyszłości na wielkopolskim rynku pracy – Zbuduj je sam!”, numer projektu – RPWP.08.03.02-300034/16 który jest realizowany, przez Beneficjenta, w ramach Osi Priorytetowej 8: Edukacja
Działania 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb
rynku pracy Poddziałania 8.3.2. Kształcenie zawodowe dorosłych – tryb konkursowy
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, zwanego dalej
„projektem”.
Projekt jest realizowany przez Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji Rafał Kata ul.
Malczewskiego 7/82, 35-114 Rzeszów
Celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 114 osób dorosłych w wieku 25-64 lata,
zamieszkujących województwo wielkopolskie, z wykształceniem średnim i niższym, które zgłaszają
z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kwalifikacji oraz potrzebę formalnego potwierdzenia
posiadanych kwalifikacji zawodowych, zdobytych w sposób pozaformalny i nieformalny.
Projekt realizowany jest w okresie od 01.12.2016 r. do 28.02.2018 r. na terenie całego
województwa wielkopolskiego.
Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o uczestniku – należy przez to rozumieć Beneficjenta
Ostatecznego projektu „Kwalifikacje przyszłości na wielkopolskim rynku pracy – Zbuduj je sam!”.
Regulamin projektu podawany jest do publicznej wiadomości na stronie internetowej beneficjenta
(www.egzamin.ida-system.pl) oraz w Biurze Projektu: ul. Wrocławska 12, 63 – 200 Jarocin.

§2
Informacje dotyczące uczestników projektu i rekrutacji
1. Szczegółowe kryteria kwalifikowania uczestników do projektu, procedura i terminy naboru
uczestników itp., zostały opisane w Regulaminie rekrutacji do projektu „Kwalifikacje przyszłości na
wielkopolskim rynku pracy – Zbuduj je sam!”.

§3
Rodzaje wsparcia przewidziane w ramach projektu
1. W ramach projektu realizowane będą następujące kursy zawodowe:
a) kursy przygotowawcze do egz. kwalifikacyjnego w zakresie Dozoru „D” i Eksploatacji
„E”:
– kurs elektryczny G1: 30 godz.,
– energetyczny G2: 30 godz.,
– gazowy G3: 30 godz.
Kursy realizowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998 r. w
sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i
sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajów instalacji i urządzeń, przy których
eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy których
powołuje się komisje kwalifikacyjne, oraz wysokości opłat pobieranych za sprawdzanie kwalifikacji
(Dz.U. 1998 nr 59 poz. 377z późn. zm.)
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b) kursy przygotowawcze do nabycia kwalifikacji w zakresie obsługi maszyn, urządzeń
roboczych, budowlanych tj. kursy operatora:
– koparki, ładowarki, koparko-ładowarki, spycharki: 176 godz.,
– betoniarek: 38 godz.,
– maszyn do produkcji mieszanek betonowych: 132 godz.,
– zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych:44 godz.,
– narzędzi udarowych ręcznych:44 godz.,
– pomp do mieszanki betonowej: 88 godz.,
– agregatów tynkarskich:52 godz.,
– podajników do betonu:88 godz.,
– równiarki:176 godz.,
– montażysty rusztowań budowlanych: 80h.
Kursy realizowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz.U. 2001 nr 118 poz. 1263 z późn.
zm.)
c) Kursy przygotowawcze do nabycia kwalifikacji w zakresie obsługi urządzeń transportu
bliskiego (UDT):
Kurs operatora:
– wciągników hakowych:30h,
– wciągników sterowanych z kabiny: 44h,
– dźwigów budowlanych z obsługą towarowo-osobowych:47h,
– dźwigów budowlanych z obsługą towarowych: 37h,
– podestów ruchomych wiszących, masztowych i stacjonarnych: 44h,
– podestów ruchomych przejezdnych wolnobieżnych, przewoźne oraz samojezdne:78h,
– suwnic sterowanych z poziomu roboczego:44h,
– suwnic sterowanych z kabiny: 87h,
– żurawi samojezdnych, wieżowych: 82h
Kursy realizowane na podstawie uzgodnionych z UDT programów szkolenia osób obsługujących i
konserwujących urządzenia techniczne (zgodnie z art. 37 pkt. 14 Ustawy o dozorze technicznym)
2. W ramach projektu realizowane będą następujące kursy przygotowujące do egzaminów
rzemieślniczych:
a) Kursy przygotowujące do egzaminów rzemieślniczych dla 40 osób w zawodach:
– betoniarz zbrojarz,
– betoniarz,
– blacharz izolacji przemysłowych,
– elektryk,
– glazurnik,
– kamieniarz.
– malarz tapeciarz,
– monter instalacji gazowych,
– monter instalacji i urządzeń sanitarnych,
– monter izolacji budowlanych,
– monter sieci cieplnych,
– monter sieci gazowych,
– monter sieci wodnych i kanalizacyjnych,
– monter sieci konstrukcji budowlanych,
– monter sieci izolacji przemysłowych,
– monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych,
– monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
– murarz tynkarz,
– murarz,
– parkieciarz,
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– posadzkarz,
– stolarz budowlany,
– stolarz,
– szklarz budowlany,
– technolog robót wykończeniowych w budownictwie,
– termoizoler,
Organizacja kursów odbędzie się w według standardów egzaminacyjnych zatwierdzonych przez
Związek Rzemiosła Polskiego (ZRP) w zawodach zgodnych z zapotrzebowaniem rynku pracy w
województwie wielkopolskim z branży budownictwa.
Realizacja kursów dla 40 osób. Odbędzie się przeciętnie 8 edycji kursów (8 gr po 5 osób). Edycje
będą się rozpoczynać sukcesywnie po zebraniu grupy osób zainteresowanych udziałem w
kształceniu w zawodzie związanym z sekcją budownictwa. W przypadku nie zebrania się 5-osob.
grupy w ramach 1-go zawodu, zostanie zwiększona liczba edycji kursów – wg zapotrzebowania na
dany zawód.
3. Integralną częścią każdego kursu jest egzamin zewnętrzny:
a) dla kursów skazanych w punkcie 1.a: egz. państwowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Dz.U. nr 89 p 828 z dn 28.04.2003r. zdawanym przed
Upoważnioną Komisją Kwalifikacyjną (np. SEP, SIMP, SPE). Uczestnik Projektu po zdaniu
egzaminu otrzyma świadectwo kwalifikacyjne „E”, „D” w wybranej gr. G1, G2, G3 wyd. przez
upoważnione instytucje.
b) dla kursów wskazanych w punkcie 1.b, 1.c: egz. państwowy zdawany przed Państwową
Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa
Skalnego oraz Urząd Dozoru Technicznego.
Po zdaniu egzaminu Uczestnicy otrzymają świadectwa i książeczki operatorów wydawane
przez IMBiGS, zaświadczenia kwalifikacyjne wyd. przez UDT potwierdzające nabycie
kwalifikacji.
c) dla kursów skazanych w punkcie 2.a: egz. czeladniczy złożony zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 września 2012 r. w sprawie egzaminu czeladniczego,
egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje
egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz.U. 2012 poz. 1117)
4. Uczestnik/czka projektu może wziąć udział tylko w jednym kursie zawodowym spośród
wymienionych w ust. 1 a-c.
5. O terminach rozpoczęcia kursu Uczestnicy/czki będą powiadamiani drogą telefoniczną i pocztową.
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§4
Prawa i obowiązki Uczestnika Projektu
Udział w projekcie jest bezpłatny, koszty udziału Uczestników/-czek w projekcie pokrywa
beneficjent
Uczestnik/-czka ma prawo do otrzymania bezpłatnych materiałów szkoleniowych
Uczestnik/-czka ma prawo do otrzymania informacji o przebiegu kursu i rodzaju kwalifikacji jakie
uzyska w ramach danego kursu
Uczestnik/-czka jest zobowiązany do zawarcia z Beneficjentem Umowy uczestnictwa w projekcie.
Uczestnik/-czka jest zobowiązany do uczestnictwa w kursie, o którym mowa w §3 ust. 1 i
potwierdzania swojego udziału na listach obecności.
Uczestnik/-czka jest zobowiązany do udziału w kursie o którym mowa w §3 ust. 1 przy frekwencji
nie niższej niż 80%.
Uczestnik/-czka ma prawo do usprawiedliwionej nieobecności spowodowanej chorobą lub ważnymi
sytuacjami losowymi. Usprawiedliwienie wymaga telefonicznego zawiadomienia i złożenia
organizatorowi szkolenia pisemnego oświadczenie o przyczynach nieobecności.
W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności uczestnika na więcej niż 20% zajęć zostaje on
skreślony z listy uczestników i poinformowany o tym fakcie telefonicznie lub drogą pocztową.
Uczestnik/-czka zobowiązuje się do zaangażowania i systematycznej nauki
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10. Uczestnik/-czka ma obowiązek przystąpienia do egzaminu zewnętrznego w terminie wyznaczonym
przez Beneficjenta. Beneficjent pokrywa koszty wyłącznie pierwszego terminu egzaminu.
11. Uczestnik/-czka jest zobowiązany do udzielania wszelkich informacji związanych z uczestnictwem
w projekcie Beneficjentowi i innym instytucjom zaangażowanym we wdrażanie i kontrolę Projektu.
12. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach, Uczestnik jest zobowiązany do
samodzielnego zrealizowania materiału, będącego przedmiotem zajęć, na których był nieobecny.

§5
Obowiązki Beneficjenta
Beneficjent zobowiązuje się do:
1. Zapewnienia materiałów szkoleniowych (tj. skrypt merytoryczny z zakresem kursu, notatnik,
długopis) dla każdego uczestnika/-czki projektu.
2. Zapewnienia odpowiednich warunków do przeprowadzania zajęć.
3. zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanej kadry (trenerów/wykonawców/ podmiotów
prowadzących część praktyczną kursów).
4. Bieżącego informowania uczestników/-czek o wszystkich zmianach dotyczących ich udziału w
projekcie, zmianach w regulaminach, zasadach udziału w kursach, egzaminach i o terminach
zajęć.
5. Zakupu, organizacji egzaminów zewnętrznych dla wszystkich uczestników/-czek kursów oraz w
przypadku kursów o których mowa w §3 pkt 1d pokrycia kosztów legalizacji wydanych świadectw
czeladniczych, w instytucjach do tego uprawnionych.
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§8
Zasady rezygnacji i skreślenia z udziału w projekcie
Beneficjent zastrzega sobie prawo do skreślenia osoby z listy uczestniczek projektu w przypadku
naruszenia przez niego niniejszego Regulaminu, Regulaminu rekrutacji, dokumentów regulujących
realizację projektów, innych umów zawartych z uczestnikiem/-czką projektu i/lub zasad współżycia
społecznego.
Uczestnik, który został zakwalifikowany do udziału w projekcie, może zrezygnować z udziału przed
rozpoczęciem zajęć na kursie z ważnej, uzasadnionej przyczyny, informując o tym Beneficjenta
najpóźniej 2 dni robocze przed rozpoczęciem zajęć, podając powód rezygnacji w formie pisemnej.
Rezygnacja z uczestnictwa w projekcie po rozpoczęciu zajęć na kursie może nastąpić wyłącznie w
uzasadnionych przypadkach i wymaga przedłożenia przez uczestnika dokumentów
usprawiedliwiających rezygnację.
Uzasadnione przypadki, o których mowa w punkcie 3, mogą wynikać z przyczyn natury zdrowotnej
lub innej uzasadnionej przyczyny, nie znanej przez uczestnika w momencie rozpoczęcia udziału w
projekcie.
W przypadku rezygnacji / skreślenia uczestnika z udziału w projekcie jest on zobowiązany zwrócić
wszystkie otrzymane materiały szkoleniowe itp.
W celu zabezpieczenia frekwencji, na wypadek choroby lub zdarzeń losowych, przewiduje się
utworzenie listy rezerwowej uczestników.
W przypadku rezygnacji lub skreślenia uczestnika z listy osób zakwalifikowanych do projektu przez
Beneficjenta, jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej.

§9
Kary umowne
1. W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji / skreślenia z listy uczestników projektu Beneficjent ma
prawo żądać od uczestnika karę umowną w wysokości kosztów poniesionych przez Beneficjenta
na udział uczestnika w projekcie.
2. Rezygnacja z udziału nie pociąga za sobą restrykcji finansowych jeżeli następuje w związku ze
zdarzeniami niezależnymi od uczestnika projektu, których nie dało się przewidzieć w chwili
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składania dokumentów zgłoszeniowych, wynikającymi z: działania siły wyższej, ważnych przyczyn
osobistych (losowych) uniemożliwiających dalsze korzystanie ze wsparcia przewidzianego w
projekcie.
§ 10
Ochrona danych osobowych
1. Wszystkie dane osobowe będą zbierane, przetwarzane i udostępnianie na potrzeby realizacji
projektu.
2. Administratorem danych osobowych jest w odniesieniu do zbioru Wnioskodawcy WRPO 20072013 i 2014-2020 – Marszałek Województwa Wielkopolskiego mający siedzibę przy al.
Niepodległości 34, 61-714 Poznań. Natomiast w odniesieniu do zbioru Centralny system
teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych - Minister Rozwoju, mający
siedzibę przy Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa. Uczestnicy Projektu podają swoje dane
dobrowolnie, wyrażając jednocześnie zgodę na ich przetwarzanie w celu realizacji Projektu,
udzielenia wsparcia, ewaluacji, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
3. Nie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z
udziału w projekcie.
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§6
Postanowienia końcowe
Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.
Beneficjent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu, o cym
poinformuje na stronie internetowej www.egzamin.ida-system.pl.
Zmiana niniejszego Regulaminu nie wymaga uzyskania zgody wszystkich uczestników projektu,
chyba że zmienione zapisy Regulaminu będą niekorzystne dla uczestników. Zmiana Regulaminu
zawierająca zapisy niekorzystne dla uczestników wymaga uzyskania od nich pisemnej akceptacji.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego,
przepisy prawa Wspólnot Europejskich dotyczące funduszy strukturalnych oraz przepisy prawa
krajowego dotyczące Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
Beneficjent nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w dokumentach programowych i wytycznych
do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
Ostateczna interpretacja zapisów regulaminu projektu oraz wszystkich pozostałych kwestii,
nieuregulowanych w regulaminie należy do Beneficjenta.

Regulamin obowiązuje od……………….

Pieczęć i podpis Beneficjenta

Załączniki do niniejszego regulaminu:
Załącznik 1: Regulamin Rekrutacji
Załącznik 2: Formularz zgłoszeniowy
Załącznik 3: Oświadczenia uczestnika projektu
Załącznik 4: Umowa uczestnictwa w projekcie.
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