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Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 
„Nowe kwalifikacje – nowe perspektywy – II edycja” 

Projekt nr RPPM.05.05.00-22-0031/19-00 

 

§ 1 Postanowienia ogólne 

Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach prowadzonych w ramach 
projektu pn. „Nowe kwalifikacje – nowe perspektywy – II edycja” nr RPPM.05.05.00-22-0031/19-00, 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

§ 2 Definicje 

Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają: 
1. Projekt – projekt pn. „Nowe kwalifikacje – nowe perspektywy – II edycja” realizowany przez Region 

Gdański NSZZ „Solidarność” 
2. Projektodawca– Region Gdański NSZZ „Solidarność” 

3. Kandydat – osoba aplikująca do udziału w Projekcie 
4. Wykształcenie – poziomy: 

a) ISCED 0 - Niższe niż podstawowe (brak formalnego wykształcenia) 
b) ISCED 1 - Podstawowe (kształcenie ukończone na poziomie szkoły podstawowej) 
c) ISCED 2 - Gimnazjalne (kształcenie ukończone na poziomie szkoły gimnazjalnej) 
d) ISCED 3 – Ponadgimnazjalne (kształcenie ukończone na poziomie szkoły podstawowej, 

gimnazjalnej, zasadniczej zawodowej, technikum lub liceum – wykształcenie maksymalnie 
średnie) 

e) ISCED 4 - Policealne (kształcenie ukończone na poziomie wyższym niż kształcenie na poziomie 
szkoły średniej, które jednocześnie nie jest wykształceniem wyższym) 

f) ISCED 5 – 8 Wyższe (pełne i ukończone wykształcenie na poziomie wyższym) 
5. Osoba pracująca – za osobę pracującą uznaje się: 

a) Pracownika w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy 
(Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) 

b) Osobę świadczącą usługi na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy 
o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.) stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo 
umowy o dzieło 

6. Osoba o niskich kwalifikacjach – osoba posiadająca wykształcenie na poziomie max. ISCED-3 
7. Uczestnik projektu – Kandydat, który został zakwalifikowany do udziału w Projekcie 
8. Szkolenie – szkolenie stacjonarne realizowane w ramach Projektu w obszarach: 

a. Nieautoryzowanych szkoleń z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych 
b. Autoryzowanych szkoleń z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych: 

Microsoft, Oracle 
c. Języków obcych 
d. Szkoleń zawodowych 
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9. Punkt Kontaktowy – biuro rekrutacyjne prowadzone przez Projektodawcę, którego adres jest 
opublikowany na Stronie www projektodawcy  

10.  Komisja Rekrutująca – komisja kwalifikująca Kandydatów na Uczestników Projektu, obradująca 
w trybie co miesięcznym 

11.  Strona www projektodawcy – strona dostępna pod adresem: www.solidarnosc.gda.pl 
12.  Regulamin – niniejszy Regulamin 

§ 3 Uczestnik projektu 

1.  Kandydatem może być wyłącznie osoba spełniająca jednocześnie wszystkie poniższe kryteria 
dostępu: 

a. Jest Osobą pracującą 
b. Jest w wieku 18 lat i więcej 
c. Pracuje lub zamieszkuje na obszarze województwa pomorskiego w rozumieniu 

przepisów kodeksu cywilnego (miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest 
miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu) 

d. Zgłasza się do uczestnictwa w Projekcie z własnej inicjatywy 
e. Wypełniła formularz zgłoszeniowy i dostarczyła wypełniony dokument do Punktu 

Kontaktowego 
2.  Kandydat staje się Uczestnikiem projektu z chwilą obustronnego podpisania Umowy szkoleniowej 

po zakwalifikowaniu Kandydata jako Uczestnika projektu.  
3.  Kandydat musi spełniać kryteria kwalifikujące go do udziału w projekcie w dacie wypełniania 

Formularza zgłoszeniowego oraz podpisywania Umowy szkoleniowej. 
4.  Uczestnik projektu może wziąć udział w następującej ilości Szkoleń: 

a. Szkolenia z wykorzystania narzędzi ICT w roli użytkownika (32 godz.) lub w zakresie 
tworzenia rozwiązań i wspieranie użytkowników narzędzi ICT (80 godz.) uzupełnione 
o obowiązkowe szkolenia elektroniczne udostępnione na Portalu Projektu. 

b. Szkolenia z języka obcego o średnim czasie trwania 120h (dwa poziomy 
zaawansowania po 60h) 

§ 4 Wymagane dokumenty 

1. Proces rekrutacji Kandydata do Projektu realizowany jest w oparciu o dostarczony do Punktu 
Kontaktowego formularz zgłoszeniowy, 

2. Proces kwalifikacji Kandydata jako Uczestnika projektu realizowany jest w oparciu o: 
a. Formularz zgłoszeniowy 
b. Umowę szkoleniową wraz z załącznikami 

 

§ 5 Zasady rekrutacji i kwalifikacji uczestników projektu 

1. Rekrutacja ma charakter otwarty i jest prowadzona przez Projektodawcę 
2. W ramach Projektu planuje się, że wsparcie otrzyma: 464 Uczestników projektu, w tym 

a. 187 osób o niskich kwalifikacjach 
b. 185 osób w wieku powyżej 50 roku życia  
c. 232 osób zatrudnionych w sektorze MŚP oraz podmiotach ekonomii społecznej 
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d. 464 pracowników : 259 kobiet i 205 mężczyzn 
Konieczność osiągnięcia powyższych wskaźników przez Projekt może skutkować odrzuceniem 
aplikacji Kandydata, pomimo spełnienia wymagań formalnych. 

3. Każdy z Uczestników projektu musi być niezależny od Projektodawcy. 

4. Rekrutacja rozpoczyna się w momencie dostarczenia przez Kandydata wypełnionego formularza 
do Punktu Kontaktowego. 

5. Rekrutacja prowadzona będzie w trybie ciągłym do czasu zakwalifikowania wymaganej liczby 
Uczestników projektu do poszczególnych Szkoleń lub do zakończenia realizacji Projektu.  

6. Rekrutacja będzie prowadzona z uwzględnieniem równości szans, zgodnie z założonymi w projekcie 
rezultatami, Kwalifikacja Kandydatów będzie prowadzona w oparciu o łączną sumę punktów 
zdobytych w dwóch etapach zgodnie z następującymi kryteriami: 

a. Etap I – wymagania wstępne: 
1. Spełnienie wymagań formalnych, o których mowa w § 3, 

b. Etap II – kryteria premiujące 
1. Osoby z wykształceniem na poziomie ISCED 1 i/lub do poziomu ISCED 

2 - +5 punktów 
2. Osoby w wieku 55+ - +5 punktów 
3. Kobiety - +5 punktów 
4. Pracownicy sektora MŚP - +5 punktów 

7. Przy równej liczbie punktów pierwszeństwo będą miały (w kolejności istotności): 
a. Kryterium I - osoby o niskich kwalifikacjach, 
b. Kryterium II - pracownicy przedsiębiorstw MŚP i przedsiębiorstw ekonomii społecznej 
c. Kryterium III - kolejność rejestracji w Punkcie Kontaktowym.  

8. W przypadku uzupełniania dokumentów jako datę zgłoszenia przyjmuje się datę złożenia 
poprawnej wersji dokumentacji. 

9.  Warunkiem zakwalifikowania Kandydata jako Uczestnika projektu będzie dostarczenie do Punktu 
Kontaktowego dokumentów, wymienionych w § 4, pkt 2 na minimum 10 dni roboczych przed datą 
rozpoczęcia Szkolenia, w których ma uczestniczyć Kandydat.  

10.  Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu Kandydata jako Uczestnika projektu podejmować będzie 
Komisja Rekrutująca, zbierająca się w raz w miesiącu i w takich odstępach czasowych 
kwalifikujących uczestników do projektu. 

11.  W wyniku powyższego procesu tworzona jest lista Uczestników projektu oraz Lista Rezerwowa. 
Zakwalifikowani Kandydaci, którzy znajdą się na listach, zostaną powiadomieni o tym fakcie 
telefonicznie lub elektronicznie na min. 10 dni roboczych przed datą rozpoczęcia pierwszych zajęć, 
na które zostali zakwalifikowani. 

12.  Dla Szkoleń z obszaru ICT warunkiem przypisania Uczestnika projektu do danego Szkolenia jest 
posiadanie przez niego kompetencji na 1 lub 2 poziomie w zastosowanej przez Projektodawcę 
5 stopniowej skali. Weryfikacja luk kompetencyjnych Uczestnika projektu przebiegać będzie 
na podstawie uzupełnionych przez niego testów wstępnych udostępnionych przez Projektodawcę. 

13.  W przypadku niezrekrutowania wymaganej liczby uczestników na planowany termin rozpoczęcia 
Szkolenia Uczestnicy Projektu zakwalifikowani do udziału w zajęciach otrzymają automatycznie 
możliwość uczestniczenia w nowym terminie, bez konieczności ponownego przechodzenia procesu 
kwalifikacji. 
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§ 6 Procedury sanitarno-higieniczne udziału w projekcie 

 
1. Projektodawca umożliwia udział w szkoleniu w ramach projektu „Nowe kwalifikacje – nowe 

perspektywy – II edycja” (RPPM.05.05.00-22-0031/19-00) w formie stacjonarnej, jednakże 
Uczestnik/Uczestniczka projektu bierze w nich udział z własnej inicjatywy i z własnej woli, będąc 
świadomym/-ą sytuacji epidemiologicznej w kraju i zagrożenia, jakim jest koronawirus SARS-CoV-
2 oraz choroba COVID-19.  

2. Kandydat/-ka do udziału w Projekcie, a także Uczestnik/-czka Projektu zobowiązują się 
przestrzegać „Procedur sanitarno-higienicznych udziału w projekcie”.  

3. Projektodawca udostępnia wdrożone „Procedury sanitarno-higieniczne udziału w projekcie” na 
stronie www, tj. www.solidarnosc.gda.pl  i jednocześnie informuje, iż mogą one ulegać 
aktualizacji w zależności od sytuacji epidemiologicznej w kraju i zagrożenia, jakim jest 
koronawirus SARS-CoV-2 oraz choroba COVID-19.  

4. W celu minimalizacji ryzyka związanego z koronawirusem SARS-CoV-2 oraz chorobą COVID-19, 
Projektodawca informuje, iż każda osoba wyrażająca z własnej inicjatywy wolę uczestnictwa w 
Projekcie (m.in. Uczestnik/Uczestniczka Projektu, trener, lektor prowadzący zajęcia, 
egzaminator, i inni) zobowiązana jest do złożenia stosownego oświadczenia w dniu rozpoczęcia 
uczestnictwa w Projekcie, którego wzór stanowi załączniki nr 1 do procedur, o których mowa w 
ust. 2, z zastrzeżeniem, iż Projektodawca może wymagać ponownego złożenia oświadczeń w 
każdym terminie do momentu zakończenia udziału danej osoby w Projekcie.  

5. Projektodawca informuje, iż dopuszcza możliwość szkoleń on-line w Projekcie ze względu na 
powyższe punkty, z zastrzeżeniem dopuszczenia takiej możliwości przez Instytucję Zarządzającą 
oraz możliwości zabezpieczenia przez Projektodawcę zaplecza logistycznego zgodnego z 
wymaganiami Instytucji Zarządzającej.  

 

§ 6 Postanowienia końcowe 

1. Projektodawca zastrzega sobie prawo wniesienia zmian do Regulaminu lub wprowadzenie 
dodatkowych jego postanowień. Wszystkie zmiany do Regulaminu będą publikowane na Portalu 
projektu i będą obowiązywały od dnia ich publikacji. 

2. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Projektodawcy 
3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
 


