
 
 

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA  W PROJEKCIE 
„Spawacz na 5! Kursy ręcznego cięcia tlenowego i plazmowego”  

nr RPSL.11.03.00-24-03FB/17 
 

§ 1 

Informacje ogólne 

 

1. Projekt  „Spawacz na 5! Kursy ręcznego cięcia tlenowego i plazmowego” nr RPSL.11.03.00-24-03FB/17 

finansowany jest ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach osi 

priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, działanie: 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia 

zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.  

2. Projekt realizowany jest przez Ośrodek Szkolenia Spawaczy WELDER S.C. zwanego dalej Beneficjentem  na 

podstawie umowy o dofinansowanie nr RPSL.11.03.00-24-03FB/17-00 z dnia 24.04.2018 r. zawartej z 

Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach.  

3. Okres realizacji projektu od 01.07.2018 do 30.06.2020 r. 

4. Biuro Projektu zlokalizowane jest przy ul. Portowej 16 W w Gliwicach czynne w dni robocze w godzinach 7.00 

– 15.00 

5. Celem projektu jest uzyskanie kwalifikacji cięcia tlenowego i plazmowego Instytutu Spawalnictwa przez 

min.144 os. tj. min.80% spośród 180 osób dorosłych z własnej inicjatywy zainteresowanych udziałem w 

kursach ręcznego cięcia tlenowego i plazmowego zamieszkałych lub pracujących lub uczących się na terenie 

woj. śląskiego do czerwca 2020 r. 

6. Każdy z uczestników projektu zobligowany jest do wzięcia udziału w dwóch kursach: 

a. Kurs ręcznego cięcia tlenowego w wymiarze 19 jl  

b. Kurs ręcznego cięcia plazmowego w wymiarze 16 jl 

7. Na zakończenie każdego z kursów uczestnik projektu zobligowany jest do udziału w egzaminie końcowym 

nadającym kwalifikacje przez uprawnioną jednostkę certyfikującą tj. Instytut Spawalnictwa 

 

§ 2 

Uczestnicy projektu 

 

1. Uczestnikiem projektu jest osoba zakwalifikowana do projektu na podstawie zatwierdzonej listy rankingowej 

na określoną edycję kursów zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie, która spełnia 

kryteria kwalifikowalności, tj. przedłożyła formularz rekrutacyjny wraz z oświadczeniami, dostarczyła 

wymagane zaświadczenia (jeśli dotyczą), uzyskała pozytywny wynik badania lekarskiego lub dostarczyła 

kserokopie zaświadczenia lekarskiego na stanowisku spawacza lub pokrewnym oraz podpisała umowę 

wsparcia szkoleniowego, w tym oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.  

2. Projekt skierowany jest do 180 osób fizycznych, które w chwili przystąpienia do projektu mają ukończone 18 

lat, mieszkających lub pracujących lub uczących się w województwie śląskim, które z własnej inicjatywy poza 

godzinami pracy chcą uzyskać kwalifikacje ręcznego cięcia tlenowego i ręcznego cięcia plazmowego. 

3. Z możliwości wzięcia udziału w projekcie wykluczeni są właściciele przedsiębiorstw pełniący funkcje 

kierownicze, jak również wspólnicy (w tym partnerzy prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i 

czerpiący z niego korzyści finansowe) oraz osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. 

4. Uczestnikiem projektu nie może być osoba fizyczna zatrudniona w podmiotach powiązanych kapitałowo lub 

osobowo z Beneficjentem. 
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5. Osoby zatrudnione w jednym miejscu pracy (u jednego pracodawcy) stanowić mogą nie więcej niż 20% 

uczestników projektu. 

6. Kandydat/kandydatka do projektu przyjmuje do wiadomości, że kursy odbywać się będą w  siedzibie 

Beneficjenta przy ul. Portowej 16 w Gliwicach.  

7. Na etapie rekrutacji punkty premiujące uzyskają osoby dyskryminowane: 

a. osoby z niepełnosprawnościami +3 pkt, 

b. kobiety +3 pkt,  

c. osoby o niskich kwalifikacjach tj. posiadające wykształcenia na poziomie max. ISCED 3 włącznie tj. na 

poziomie max. ponadgimnazjalnym (max. liceum, technikum, szkoła zawodowa) + 3 pkt, 

d. osoby uczące się na kierunku w obszarze kształcenia M mechaniczny i górniczo hutniczy / kierunku 

mechanika lub budowa maszyn lub pracujące na stanowisku spawacz lub legitymujące się uprawnieniami 

spawalniczymi + 6 pkt (przyznawane jednorazowo za przynależność do jednej z kategorii) 

 

§ 3 

Zasady procesu rekrutacji 

 

1. Dokumenty rekrutacyjne projektu tj. formularz rekrutacyjny oraz niniejszy Regulamin dostępne są na stronie 

internetowej www.oss-welder.pl oraz na tablicy informacyjnej w Biurze Projektu. 

2. Proces rekrutacji przebiegać będzie zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępu dla 

osób z niepełnosprawnościami. 

3. Złożenie wypełnionego i kompletnego formularza rekrutacyjnego nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem 

do udziału w projekcie.  

4. W sytuacjach spornych wynikających z oceny kwalifikowalności kandydata/kandydatki do projektu głos 

decydujący ma Beneficjent. 

5. Etapy rekrutacji: 

a. Zbieranie formularzy rekrutacyjnych wraz z załącznikami i bieżąca weryfikacja formalna kandydatów do 

projektu na podstawie dostarczonych dokumentów rekrutacyjnych pocztą lub osobiście (decyduje data 

wpływu do Biura Projektu). Weryfikacja kompletności dokumentów oraz spełnienia kryteriów 

kwalifikowalności opisanych w § 2 niniejszego Regulaminu  0 –  nie spełnia, 1  - spełnia wraz z 

przyznaniem punktów premiujących dla grup dyskryminowanych tj. osoba z niepełnosprawnościami + 3 

pkt, kobieta + 3 pkt, osoba o niskich kwalifikacjach + 3 pkt, osoba ucząca się na kierunku w obszarze 

kształcenia M mechaniczny i górniczo hutniczy / kierunku mechanika lub budowa maszyn lub pracująca 

na stanowisku pracy spawacz lub legitymująca się uprawnieniami spawalniczymi + 6 pkt 

Nie spełnienie kryteriów formalnych kwalifikowalności uniemożliwia udział w projekcie.  

b. Tworzenie list rankingowych i wybór po 10 uczestników projektu/edycję, którzy uzyskali największą 

liczbę punktów. 

c. Badania lekarskie dla wyłonionych 10 osób, na które kandydaci do projektu są kierowani przez 

Beneficjenta. Jeśli kandydat do projektu przedstawi własne zaświadczenie lekarskie na stanowisko 

spawacza lub pokrewne jest zwolniony z odbycia badań lekarskich. 

d. Podpisanie umowy szkoleniowej wraz z załącznikami w pierwszym dniu kursu.  

6. Rekrutacja prowadzona będzie na każdą z 18 edycji oddzielnie w terminach wskazanych na stronie 

internetowej www.oss-welder.pl zakładka „Projekty unijne” w sposób ciągły do zebrania max. dwukrotności 

formularzy rekrutacyjnych na każdą edycję (max. 20 os. ) lub do daty końcowego naboru wskazanego na 

stronie internetowej.  

7. Do projektu zakwalifikowanych zostanie 10 osób/edycje  z największą liczbą punktów i pozytywnym 

wynikiem badań lekarskich.  

http://www.oss-welder.pl/
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8. W przypadku takiej samej ilości punktów kryterium decydującym będzie kolejność zgłoszenia do projektu.  

9. Osoby niezakwalifikowane do projektu na daną edycję zostaną umieszczone na liście rezerwowej w 

kolejności uzyskanych punktów począwszy od  osoby, która uzyskała najwięcej punktów.  

10. Beneficjent dopuszcza zrekrutowanie do projektu większej liczby uczestników projektu na edycję 

szkoleniową o ile będzie to podyktowane względami osiągnięcia wskaźników projektu.  

11. Kwalifikowalność uczestnika do projektu jest potwierdzana bezpośrednio przed udzieleniem pierwszej formy 

wsparcia w ramach projektu w dniu podpisania umowy wsparcia projektowego.  

12. W przypadku nie zebrania kwalifikującej się wystarczającej liczby kandydatów do projektu na  daną edycję 

we wskazanym terminie rekrutacji, możliwa jest realizacja kursów dla mniejszej liczby kandydatów aniżeli 10 

osób/edycję lub wydłużenie terminu rekrutacji zgodnie z komunikatem umieszczonym na stronie 

internetowej Beneficjenta. W takim przypadku na kolejną edycję zostanie zrekrutowana większa liczba osób 

o czym Beneficjent poinformuje na stronie internetowej.  

13. Kandydaci do projektu nie zakwalifikowani na daną edycję kursu stanowić będą listę rezerwową. Nie 

wyklucza to aplikowania na kolejny nabór do projektu.  

14. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie na podstawie listy rankingowej, poinformowane zostaną 

drogą mailową lub smsem lub pocztą (w przypadku braku adresu e-mail) o terminie i miejscu odbycia badań 

lekarskich (jeśli dotyczy).  

15. Osoby, które uzyskały pozytywny wynik badań lekarskich zobligowane są do podpisania umowy wsparcia 

szkoleniowego w pierwszym dniu kursu i oświadczenia o potwierdzeniu spełnienia kryteriów 

kwalifikowalności wskazanych w formularzu rekrutacyjnym. 

16. Do skreślenia kandydata/kandydatki do projektu z listy rankingowej dochodzi w przypadku m.in. podania 

nieprawdziwych danych, złożenia fałszywych oświadczeń, nie zgłoszenia się na badania lekarskie (jeśli 

dotyczy), nie uczestniczenia w pierwszym dniu kursu, odmowy podpisania umowy szkoleniowej, braku 

dostarczenia wymaganych zaświadczeń (jeśli dotyczą).  
 

§ 4 Formy wsparcia dla uczestników projektu 

 

1. Każdy z uczestników projektu zobligowany jest do uczestnictwa w następujących formach wsparcia: 

a. Kurs ręcznego cięcia tlenowego w wymiarze 19 jl  

b. Kurs ręcznego cięcia plazmowego w wymiarze 16 jl 

2. Na zakończenie każdego z kursów uczestnik projektu zobligowany jest do udziału w egzaminie końcowym 

 nadającym kwalifikacje przez uprawnioną jednostkę certyfikującą tj. Instytut Spawalnictwa. 

3. Uczestnik projektu zobligowany jest do udziału we wszystkich formach wsparcia przewidzianych w projekcie 

w  wymiarze min. 80 % czasu trwania i potwierdzania własnoręcznym podpisem udziału w zajęciach. 

4. W przypadku nieobecności spowodowanej chorobą uczestnik projektu zobowiązuje się dostarczyć 

zaświadczenie lekarskie wówczas nieobecność jest usprawiedliwiona i nie wlicza się do limitu 80% nieobecności 

na zajęciach.  

5. W przypadku istotnych zdarzeń losowych, choroby uniemożliwiającej kontynuowanie udziału w projekcie, 

Uczestnik Projektu składa pisemne oświadczenie o rezygnacji z udziału w projekcie.  

6. Jeżeli uczestnik projektu z własnej winy nie ukończy którejkolwiek z form wsparcia w ramach projektu – 

chyba, że nieukończenie projektu nastąpiło z przyczyn niezawinionych przez uczestnika projektu - Beneficjent 

może wystąpić za porozumieniem z Instytucją Pośredniczącą o zwrot poniesionych kosztów za udział w 

projekcie.  
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§ 5 

Postanowienia końcowe 

 

1. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez Beneficjenta. 

2. Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji Projektu. 

3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem  9 lipca 2018 roku.  

4. Beneficjent zastrzega możliwość wniesienia zmian do niniejszego Regulaminu.  


