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Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Kwalifikacje dla Pomorzan II” 

 
Projekt „Kwalifikacje dla Pomorzan II” (zwany w dalszej części regulaminu Projektem), realizowany 
jest przez Fundację Gospodarczą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5. Zatrudnienie, Działanie 5.5 Kształcenie 
ustawiczne, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 

 
Cel projektu 

Celem głównym projektu jest stworzenie w latach 2020-2022 oferty edukacyjnej służącej poprawie 
sytuacji na rynku pracy 180 osób (60K,120M) pracowników MŚP i PES, w wieku aktywności zawodowej 
z woj. pomorskiego, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub 
podwyższeniem kwalifikacji zawodowych, realizowane w oparciu o popytowy model świadczenia 
wysokiej jakości usług edukacyjnych. 

Celami szczegółowymi projektu jest: 

- Umożliwienie 180 uczestnikom zdobycie nowych, rozpoznawalnych na rynku kwalifikacji zawodowych, 
poprzez realizację wysokiej jakości szkoleń zawodowych kończących się certyfikatem zewnętrznym, 
realizowanych w porozumieniu z pracodawcami i zgodnych z potrzebami rynku pracy,  

- Podniesienie kwalifikacji zawodowych przez co najmniej 85% uczestników znajdujących się w 
trudniejszej sytuacji na rynku pracy, należących do kategorii:  

 osoby w wieku 25 lat i więcej – 144 osób (80% uczestników)(58K,86M),  

 osób w wieku 50 lat i więcej – 20 osób (11% uczestników)(17K,3M),  

 osób o niskich kwalifikacjach zawodowych - 144 osoby (80% uczestników)(38K,106M),  

które bez udziału w projekcie miałyby mniejszą szansę na rozwiązanie lub zniwelowanie problemów.  

Termin realizacji Projektu: 1 czerwca 2020 r. – 31 marca 2023 r. 

 
Rekrutacja uczestników do projektu 

1. Nabór kandydatów do udziału w Projekcie prowadzi Projektodawca – Fundacja Gospodarcza 
z siedzibą w Gdyni, przy ul. Olimpijskiej 2. Rekrutacja ma charakter otwarty i ciągły. 

2. Projekt skierowany jest wyłącznie do pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw 
(MMŚP) i pracowników podmiotów ekonomii społecznej (PES), którzy: 

– są w wieku aktywności zawodowej,  
– zamieszkują na terenie z województwa pomorskiego,  
– są z własnej inicjatywy zainteresowani nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem 

umiejętności i kompetencji, 
– będą uczestniczyć w szkoleniach zawodowych i wezmą udział w egzaminie potwierdzającym 

uzyskanie kwalifikacji zawodowych po zakończeniu szkolenia. 

3. Grupa preferowana: osoby w wieku powyżej 25 lat, osoby w wieku powyżej 50 lat, osoby  
o niskich kwalifikacjach zawodowych. 

4. Z udziału w projekcie wykluczone są osoby niepracujące oraz osoby pracujące w innych 
podmiotach niż wymienione w pkt. 2. 

5. W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, w trosce o zdrowie pracowników i 
klientów, formularz rekrutacyjny przeznaczony do zgłoszenia chęci udziału w projekcie dostępny 



 

jest wyłącznie na stronie internetowej Fundacji Gospodarczej www.fundacjagospodarcza.pl , w 
zakładce: Projekty w fazie realizacji.  

6. Osoba zainteresowana udziałem w projekcie winna: 

1)  wypełnić formularz rekrutacyjny (zał. nr 1 do Regulaminu) w formacie zgodnym z 
umieszczonym na stronie internetowej Projektodawcy i podpisać go czytelnie  

2) wypełnić Ankietę dla osoby zainteresowanej udziałem w projekcie (zał. nr 7 do Regulaminu) 

a następnie przesłać te dokumenty pocztą na adres:  
Fundacja Gospodarcza,  
ul. Olimpijska 2,  
81-538 Gdynia  
z dopiskiem na kopercie: „KdP II”  

lub dostarczyć je w zamkniętej kopercie, opisanej jak wyżej, do skrzynki pocztowej znajdującej 
się na parterze budynku Gdyńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości - znajdującego się obok 
siedziby Fundacji Gospodarczej w Gdyni, przy ul. Olimpijskiej 2. Budynek Gdyńskiego Inkubatora 
Przedsiębiorczości jest czynny w dni robocze w godz. 7.00 - 18.00.  

Zgłoszenia przygotowane przy użyciu innego formularza, wypełnione niekompletnie, podpisane 
nieczytelnie lub podpisane przez osobę inną niż zgłaszana do udziału w projekcie, będą 
odrzucane.  

7. Wypełnienie formularza rekrutacyjnego i dostarczenie go Projektodawcy będzie równoznaczne 
ze zgłoszeniem się do procesu rekrutacji uczestników Projektu i akceptacją postanowień 
regulaminu. 

8. Dniem rozpoczęcia przyjmowania formularzy zgłoszeniowych wraz z ankietami jest dzień 
22.06.2020 r.  

9. Formularze zgłoszeniowe, które wpłyną do Fundacji Gospodarczej przed dniem 22.06.2020 r. 
zostaną zarejestrowane w kolejności wpłynięcia z datą 22.06.2020 r. 

10. Każda osoba może wziąć udział tylko w jednym wybranym szkoleniu, w przypadku dużej liczby 
osób zainteresowanych udziałem w projekcie Projektodawca zastrzega sobie możliwość 
przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami. 

11. Wykaz zaproponowanych w projekcie szkoleń i czas ich realizacji przedstawia HARMONOGRAM 
SZKOLEŃ. W ramach projektu powstaną 3 odrębne Harmonogramy szkoleń przygotowane na 
każdy rok kalendarzowy realizacji projektu tj.: 2020 r., 2021 r., 2022 r. Harmonogram szkoleń na 
2020 r. zostanie udostępniony do 30.09.2020 r., a na kolejne lata do dnia 31 stycznia. 
Realizatorzy projektu zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w Harmonogramie 
szkoleń w uzasadnionych przypadkach.   

12. Kryteria, które będą brane pod uwagę podczas wyboru kandydatów do projektu: 

– w pierwszej kolejności: spełnienie kryteriów formalnych, o których mowa w punkcie: 2 oraz 
kryteriów premiujących, wskazanych w pkt. 3, 

– w drugiej kolejności: kolejność zgłoszeń, możliwość skompletowania grupy o jednolitych 
możliwościach czasowych uczestnictwa w szkoleniu. 

13. Do każdego szkolenia zostanie utworzona lista rezerwowa uczestników. W przypadku rezygnacji 
z udziału w Projekcie osoby znajdującej się na liście uczestników, jej miejsce zajmie osoba z listy 
rezerwowej. 

14. Kandydaci zostaną poinformowani za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie (w 
przypadku braku adresu poczty elektronicznej) o zakwalifikowaniu do uczestnictwa w szkoleniu. 



 

15. Projektodawca zastrzega sobie prawo do zmiany postępowania rekrutacyjnego w przypadku 
liczby zgłoszonych kandydatów uniemożliwiającej utworzenie grupy szkoleniowej lub  
w przypadku wyczerpania liczby miejsc na poszczególne kursy. 

 

Prawa i obowiązki uczestników szkoleń 

1. Osoba zakwalifikowana do projektu zobowiązuje się do: 

– udziału w bezpłatnym szkoleniu, w trakcie którego zostaną zapewnione materiały 
szkoleniowe,  

– udziału w bezpłatnym egzaminie (jedno podejście), przeprowadzonym przez zewnętrzną 
jednostkę egzaminacyjną,  

Osoba taka otrzyma zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu i/lub zaświadczenie o 
ukończeniu szkolenia pod warunkiem zdania egzaminu. 

2. Obowiązkiem osób zakwalifikowanych do Projektu jest spełnienie wymogów uczestnictwa w 
szkoleniu takich jak: 

– obecność na szkoleniu teoretycznym i praktycznym w ramach kursu – dopuszcza się 
maksymalnie 20% nieobecności, na każdej z części kursu, pod warunkiem złożenia pisemnego 
usprawiedliwienia/ wyjaśnienia oraz dokumentu potwierdzającego wystąpienie określonych 
okoliczności. 
Przekroczenie dozwolonej nieobecności będzie wiązało się z możliwością nieotrzymania 
zaświadczenia o ukończeniu szkolenia oraz zwrotem przez uczestnika kosztów szkolenia.  

– dostarczenie wszystkich wymaganych oświadczeń, zaświadczeń i dokumentów związanych 
z realizacją Projektu w terminie wskazanym przez Projektodawcę (m.in. dokumenty - 
załączniki do Regulaminu uczestnictwa w projekcie). 

 

Zasady uczestnictwa i rezygnacji z udziału w projekcie 

1. Osoba zakwalifikowana do udziału w Projekcie staje się jego Uczestnikiem od momentu złożenia 
w Fundacji Gospodarczej podpisanej Umowy uczestnictwa w Projekcie.  

2. Każda osoba może odbyć tylko jedno szkolenie i po jego ukończeniu przystąpić do egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje zdobyte na szkoleniu. 

3. Osoba zakwalifikowana do projektu weźmie udział w wybranym szkoleniu: 
- spawanie z cięciem tlenowym według normy ISO 9606 kończących się egzaminem uznanego 
Towarzystwa Klasyfikacyjnego (120 osób) 
- podstaw księgowości z Excelem i egzaminem ECDL B4 (30 osób) 
- kadry i płace z obsługą komputera (WORD, EXCEL) i egzaminem ECDL B3 i B4 (30 osób) 

4. Osoba zainteresowana udziałem w projekcie, zakwalifikowana na listę podstawową ma prawo 
do rezygnacji z udziału w projekcie bez podania przyczyny, jeśli rezygnacja zostanie zgłoszona 
pisemnie do Biura projektu najpóźniej na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć. 

5. Tylko w przypadkach uzasadnionych zdarzeniem losowym Projektodawca dopuszcza możliwość 
rezygnacji  z udziału w zajęciach w trakcie trwania szkolenia.  

6. Rezygnacja wymaga uzasadnienia w formie pisemnego oświadczenia o przyczynie rezygnacji. W 
przypadku rezygnacji z udziału w projekcie bez ważnej przyczyny lub z przyczyny, która nie 
zostanie uznana przez Projektodawcę za ważną, Uczestnik jest zobowiązany do zwrotu kosztów 
udziału w szkoleniu. 

7. Uczestnik projektu zostaje skreślony z listy uczestników projektu w przypadku naruszenia swoich 
obowiązków wymienionych w niniejszym regulaminie. 



 

8. W przypadku nieobecności przekraczających więcej niż 20% zrealizowanych zajęć Projektodawca  
ma prawo do skreślenia uczestnika z listy uczestników projektu i wezwania osoby do zwrotu 
kosztów szkolenia. W przypadku kiedy będzie to możliwe, miejsce tej osoby zajmie pierwsza 
chętna osoba z listy rezerwowej.  

9. W przypadku rezygnacji lub skreślenia uczestnika z listy uczestników projektu, uczestnik projektu 
bez dodatkowego wezwania zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych materiałów 
szkoleniowych i odzieży ochronnej (jeśli ją otrzymał). 

 

Zasady monitoringu 

1. Uczestnicy Projektu zobowiązani są do każdorazowego – w każdym dniu trwania zajęć, 
potwierdzania swojej obecności na zajęciach. Potwierdzenie obecności następuje poprzez 
złożenie podpisu na liście obecności. 

2. Uczestnicy Projektu zobowiązani są do wypełniania ankiet monitorujących w trakcie 
uczestnictwa w Projekcie oraz po jego zakończeniu.  

3. Uczestnicy zobowiązani są o informowania Projektodawcy o zmianach swojej sytuacji 
zawodowej. 

4. Uczestnicy projektu zobowiązani są do składania podpisów na listach dokumentujących 
otrzymanie materiałów szkoleniowych, odzieży roboczej itp. 

 

Polityka prywatności i poufności 

Założenia dotyczące Projektu oraz związana z nim dokumentacja (w tym formularze rekrutacyjne, 
dokumenty związane z rekrutacją, listy osób zakwalifikowanych itd.), poza informacjami 
udostępnionymi na stronie internetowej, są informacjami poufnymi, udostępnianymi na żądanie 
jedynie uprawnionym organom kontroli. Osobom zakwalifikowanym do Projektu przysługuje prawo 
wglądu jedynie do dokumentów dotyczących ich osoby. Zaznacza się jednocześnie, że złożone 
dokumenty (w tym formularze rekrutacyjne) stanowią dokumentację Projektu i nie podlegają 
zwrotowi. 

Postanowienia końcowe 

1. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez Fundację Gospodarczą. 

2. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Fundacji Gospodarczej w oparciu o wytyczne dla 
instytucji biorących udział we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020. 

3. Projektodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian i uzupełnień do niniejszego 
Regulaminu. 

 

Załączniki do niniejszego Regulaminu: 

1. Formularz rekrutacyjny 

2. Deklaracja uczestnictwa w projekcie 

3. Oświadczenie uczestnika (zbiory: RPO WP 2014-2020, RPO WP 2014-2020 – dane uczestników 
indywidualnych) 

4. Oświadczenie uczestnika (zbiór: Centralny System Teleinformatyczny) 

5. Umowa uczestnictwa w projekcie 



 

6a. Zaświadczenie uczestnika/uczestniczki o zatrudnieniu 

6b. Oświadczenie uczestnika/uczestniczki o prowadzeniu działalności gospodarczej 

7. Ankieta przed przystąpieniem do projektu 

8. Zobowiązanie uczestnika do przestawienia sytuacji po opuszczeniu programu 

9. Oświadczenie uczestnika/uczestniczki projektu na temat sytuacji po zakończeniu udziału w 
projekcie - 4 tygodnie po projekcie 

10. Oświadczenie uczestnika/uczestniczki projektu na temat sytuacji po zakończeniu udziału w 
projekcie - 3 miesiące po projekcie 

 

Gdynia, dnia 18.06.2020 r.  


