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Projekt „Kursy warte rynku pracy” 

 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

„Kursy warte rynku pracy” 

nr RPMA.10.03.0414-6496/16 

 
 

§ 1 
Postanowienia ogólne 

 
1. Projekt „Kursy warte rynku pracy” realizowany jest przez Ostrołęckie Centrum Kształcenia 

Kierowców Antoni Ścibek – Rejmontowski z siedzibą przy ul. Witosa 10 w Ostrołęce w ramach 
Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe, 
Poddziałania 10.3.4 Kształcenie oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, współfinansowanego 
przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.  

2. Celem projektu jest zwiększenie szansy 210 osób dorosłych na rynku pracy poprzez 
uczestnictwo w kształceniu zawodowym. 

3. Projekt realizowany jest w terminie od 01.08.2017 r. - 31.05.2019 r. na terenie województwa 
mazowieckiego. 

4. Projekt jest skierowany do osób, które:  
a) aktualnie zamieszkują (wg. definicji Kodeksu Cywilnego) na terenie powiatów: 

makowskiego, ostrołęckiego, ostrowskiego, przasnyskiego i wyszkowskiego; 
b) są osobami w wieku powyżej 18 lat (w przypadku kursów prawa jazdy kategorii  C, 

C+E i D, ADR oraz kursu na kwalifikację wstępną przyspieszoną min 21 lat), korzystają 
z pełni praw publicznych i posiadają pełną zdolność do czynność prawnych; 

c) posiadają prawo jazdy co najmniej w ramach kategorii B; 
d) z własnej woli zainteresowane są podwyższeniem posiadanych kwalifikacji  

i umiejętności poza czasem i miejscem pracy; 
5. W ramach projektu przewidziano wsparcie dla 210 osób (w tym 18 kobiet i 192 mężczyzn)  

w postaci kursów: prawo jazdy kategorii C, C+E i D; kurs na kwalifikację wstępną 
przyśpieszoną; kurs operator wózka jezdniowego/magazyniera z obsługą kasy fiskalnej; kurs 
ADR kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich 
klas + kurs specjalistyczny w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych w cysternach + 
czas pracy kierowcy  w tym: 

a. Kursy prawo jazdy kategorii C, C+E traktowane są w projekcie kompleksowo i zostały 

przewidziane dla max. 60 osób w tym 4 kobiet i 56 mężczyzn, 

b.  Kurs prawo jazdy kategorii D został przewidziany dla 30 osób w tym 4 kobiet i 26 

mężczyzn, 
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c. Uzupełniająco Kurs na kwalifikację wstępną przyśpieszoną dla max 66 osób, spośród 
uczestników ww. kursów C, C+E i D 

d. Kurs Operator wózków jezdniowych – magazynier + obsługa kasy fiskalnej  
przewidziano dla max 60 osób w tym 10 kobiet i 50 mężczyzn 
 

e. ADR kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych 
wszystkich klas + kurs specjalistyczny w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych 
w cysternach + czas pracy kierowcy przewidziano max dla 60 mężczyzn. 
 

Szczegóły i zasady udzielania pomocy zostały opisane w § 5 i 6 niniejszego Regulaminu. 
 

§ 2 
Słownik pojęć 

 
 
        1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:  

Projekt - przedsięwzięcie pn. „Kursy warte rynku pracy”, współfinansowane ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju 

regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, 10.3.4 Kształcenie i doskonalenie 

zawodowe osób dorosłych realizowane w ramach umowy o dofinansowanie nr RPMA. 

10.03.04-14-6496/16-00 podpisanej  z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów 

Unijnych.  

Wnioskodawca –  Ostrołęckie Centrum Kształcenia Kierowców Antoni Ścibek – Rejmontowski. 

Biuro projektu - miejsce, w którym można składać dokumenty rekrutacyjne, przechowywana 

 jest dokumentacja projektu oraz umożliwiony jest kontakt z personelem projektu.  

Biuro projektu  
ul. Wincentego Witosa 10 
07-410 Ostrołęka 
 
Kandydat/Kandydatka (dalej kandydat) – osoba powyżej 18 r.ż. ucząca się, pracująca  

lub zamieszkała na terenie województwa mazowieckiego, która złożyła w wyznaczonym terminie 

poprawnie wypełnione dokumenty rekrutacyjne i bierze udział w procesie rekrutacji do projektu.  

Uczestnik/Uczestniczka (dalej uczestnik) – osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie, 

spełniająca kryteria uczestnictwa w projekcie zapisane w § 3 niniejszego regulaminu, wybrana 

 w procedurze rekrutacyjnej.  

Uczestnik rezerwowy – przez uczestnika rezerwowego rozumie się osobę znajdującą się na liście 

rezerwowej projektu, spełniającą kryteria uczestnictwa w projekcie zapisane w § 3 niniejszego 

regulaminu. Osoba z listy rezerwowej posiada prawo wejścia na listę podstawową w przypadku 

zwolnienia się na niej miejsca.  
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Szkolenia/kursy – szkolenia obejmują tematykę: prawo jazdy kategorii C, C+E i D; kurs na kwalifikację 

wstępną przyśpieszoną; kurs operator wózka jezdniowego/magazyniera z obsługą kasy fiskalnej; ADR 

kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas + kurs 

specjalistyczny w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych w cysternach.  Za realizację szkoleń 

odpowiada Ostrołęckie Centrum Kształcenia Kierowców Antoni Ścibek – Rejmontowski. 

Dokumenty rekrutacyjne – formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniami. 

Formularz zgłoszeniowy – dokument, w oparciu, o który prowadzony jest proces rekrutacji 

uczestników do projektu zainteresowanych udziałem w kursach.  

Ankieta motywacyjna – dokument, w oparciu o który prowadzony jest proces rekrutacji uczestników 

do projektu. Ankieta bada potrzeby i ocenia poziom motywacji do uczestnictwa w projekcie w skali 

od 1 do 20. 

Osoba zatrudniona – to osoba w wieku 15 lat i więcej, która wykonuje pracę, za którą otrzymuje 

wynagrodzenie, z której czerpie zyski lub korzyści rodzinne lub osoba posiadająca zatrudnienie  

lub własną działalność, która jednak chwilowo nie pracowała ze względu na np. chorobę, urlop, spór 

pracowniczy czy kształcenie się lub szkolenie. Status na rynku pracy określany jest w dniu rozpoczęcia 

uczestnictwa w projekcie.  

Osoba bezrobotna – osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące 

zatrudnienia. Definicja uwzględnia osoby zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy jako 

bezrobotne zgodnie z krajowymi przepisami jak również osoby bezrobotne w rozumieniu badania 

aktywności ekonomicznej ludności (BAEL). Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub 

rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń  

z tytułu urlopu), należy uznać za osoby bezrobotne.  

Osoba bierna zawodowo - to osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie 

pracuje i nie jest bezrobotna). Status na rynku pracy określany jest w dniu rozpoczęcia uczestnictwa 

w projekcie.  

Osoba o niskich kwalifikacjach - osoba posiadająca wykształcenie do poziomu ISCED 3 włącznie 

zgodnie z Międzynarodową Standardową Klasyfikacją Kształcenia (ISCED 2011) zaaprobowaną przez 

Konferencję Ogólną UNESCO (wykształcenie maksymalnie ponadgimnazjalne). Osoba przystępująca 

do projektu wykazuje najwyższy ukończony poziom ISCED.  

Osoba pochodząca z obszarów wiejskich - osoba przebywające na obszarach słabo zaludnionych 

zgodnie ze stopniem urbanizacji (DEGURBA kategoria 3). Obszary słabo zaludnione to obszary,  

na których więcej niż 50% populacji zamieszkuje tereny wiejskie.  

Oświadczenie o statusie na rynku pracy – dokument potwierdzający posiadanie statusu osoby 

bezrobotnej lub nieaktywnej zawodowo.  

Zaświadczenie o zatrudnieniu – dokument potwierdzający zatrudnienie. Uczestnik zakwalifikowany 

do udziału w projekcie zobowiązany jest do jego dostarczenia wraz z Formularzem zgłoszeniowym.  
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Lista uczestników – lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie.  

Lista rezerwowa – lista osób, spełniających kryteria uczestnictwa w projekcie, które nie zostały 

zakwalifikowane na listę podstawową z powodu braku miejsc.  

Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – 

dokument podpisywany przez uczestnika z chwilą przystąpienia do projektu.  

 

§ 3. 

Kryteria uczestnictwa w projekcie 

1. Projekt skierowany jest do 210 osób które: 

a. zamieszkują (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) powiaty: ostrołęcki, makowski, 

ostrowski, przasnyski i wyszkowski; 

b. są osobami w wieku powyżej 18 lat (w przypadku kursu prawa jazdy na kategorię C, C+E i D, ADR 

oraz kursu na kwalifikację wstępną przyśpieszoną powyżej 21 lat), korzystają z pełni praw publicznych 

i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;  

c. posiadają prawo jazdy kategorii B; 

d. z własnej woli zainteresowane są podwyższeniem posiadanych kwalifikacji i umiejętności poza 

czasem i miejscem pracy. 

2. O zakwalifikowaniu do projektu decydować będą w szczególności:  

a. złożenie przez kandydata kompletnych, poprawnie wypełnionych i własnoręcznie podpisanych 

dokumentów rekrutacyjnych (formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami), w terminach zgodnych  

z harmonogramem projektu w ramach ciągłego procesu rekrutacji obowiązującego dla danego kursu 

(4 terminy naboru: I termin - VIII – IX 2017r.; II termin - I – III 2018r; III termin - III – VII 2018r.; IV 

termin - I – II 2019r.), o których Wnioskodawca będzie na bieżąco odpowiednio wcześnie informował 

m.in. na stronie internetowej www. ockk.pl tj. 

- Kurs prawo jazdy kategorii C oraz uzupełniająco C+E oraz na kwalifikację wstępną przyśpieszoną 

rekrutacja w terminach:  VIII – IX 2017r. – dwie 15  osobowe  grupy I i II (razem 30 osób) ; I – III 2018 

r.  - dwie 15  osobowe  grupy III i IV (razem 30 osób ). 

- Kurs prawo jazdy kategorii D oraz uzupełniająco na kwalifikację wstępną przyśpieszoną rekrutacja 

w terminach: VIII – IX 2017r. - I grupa 15 osobowa; I – III 2018r. – II grupa 15 osobowa. 

- Kurs Operator wózków jezdniowych – magazynier + obsługa kasy fiskalnej rekrutacja w terminach: 

III – VII 2018r. – cztery 10  osobowe  grupy I, II , III i IV (razem 40 osób);  I – II 2019r. - dwie 10 

osobowe grupy V i VI;  
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- ADR kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych 

wszystkich klas + kurs specjalistyczny w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych w 

cysternach + czas pracy kierowcy  w terminach: III – VII 2018r.– trzy 10  osobowe  

grupy I, II i III  (razem 30 osób) oraz ADR podstawowy w zakresie przewozu towarów 

niebezpiecznych wszystkich klas -  I  – II 2019 r.  –  trzy 10  osobowe  grupy  IV, V i VI 

(razem 30 osób).  

b. łączne spełnienie przez kandydata kryteriów, o których mowa w ust. 1 pkt. a-d;  

c. pozytywny wynik testu wiedzy na temat ruchu drogowego przeprowadzonego wśród 

150kandydatów/tek, których formularze zgłoszeniowe zostały pozytywnie ocenione (pozytywna 

ocena formalna) - dotyczy kandydatów/tek na kursy prawa jazdy kat. C, C+E oraz kwalifikacji 

wstępnej przyśpieszonej, prawa jazdy D oraz kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej. 

UWAGA: Do dalszego etapu rekrutacji zostaną zakwalifikowani Kandydaci/tki, którzy rozwiążą test na 

poziomie minimum 92%. Osoby, które otrzymają mniej niż 92% zakończą udział w rekrutacji. 

d. przyznane punkty za wyniki z ankiety motywacyjnej, badania predyspozycji i punkty za kryteria 

premiujące:  

- ankieta motywacyjna – 0-20 pkt,  

- badanie predyspozycji – 0- 40 pkt, 

- punkty za kryteria premiujące w tym:  

* osoby mieszkające na obszarach wiejskich – 5 pkt.; 

* kobiety – 5 pkt.; 

* osoby powyżej 50 r.ż – 5 pkt.; 

* osoby do 30 r. ż – 5 pkt.; 

* wg. statusu na rynku pracy: bierny/a zawodowo – 3 pkt., bezrobotny/a – 1 pkt., bezrobotny/a 

długotrwale – 3 pkt.; 

* wg. wykształcenia: podstawowe lub brak oraz gimnazjalne – 5 pkt.; zasadnicze zawodowe – 3 pkt.; 

średnie – 1 pkt.; 

* osoby zamieszkujące obszary rewitalizacyjne – 5 pkt.;  

* z uwagi na niepełnosprawność (brak przeciwskazań medycznych do uczestnictwa w 

proponowanych formach wsparcia) : znaczna - 10 pkt.; umiarkowana – 5 pkt.; lekka – 3 pkt.; 

* osoby wchodzące na rynek pracy po ukończeniu szkoły – 2 pkt. 

Max łączna liczba punktów do zdobycia 100.  
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e. kryteria określone przez Wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie projektu: − założona w 

projekcie liczba kobiet (18) i mężczyzn (192),  

f. kryterium określone przez Wnioskodawcę:- założona w projekcie liczba osób zamieszkujących: 

teren wiejski 30% (63 osoby), obszar rewitalizacyjny 25% (53 osoby).  

3. Uczestnikami projektu nie mogą być:  

a. pracownicy Wnioskodawcy,  

b. osoby prowadzące działalność gospodarczą, 

c. mające przeciwskazania medyczne do wykonywania zawodu kierowcy w kategoriach C, C+ E i D 

prawa jazdy w tym m.in.: 

• Zaburzenia psychiczne, 

• Choroby układu nerwowego /szczególnie padaczka lub inne poważne schorzenia 

neurologiczne o podobnym charakterze.  

• Uzależnienie od alkoholu lub narkotyków, 

• Choroby narządu wzroku - zależne od stopnia upośledzenia funkcji oraz opinii konsultującego 

okulisty co do progresji danej choroby, 

• Cukrzyca zależnie od stopnia zaawansowania,   

• Narząd słuchu: niedosłuch (zdecydowane przeciwwskazanie do kierowania  ciężkim 

sprzętem /ciężarówki i autobusy/, 

• Zaburzenia równowagi np choroba Meniera (zdecydowane przeciwwskazanie do 

prowadzenia pojazdów). 

4. Osoba, która w procesie rekrutacji zatai istnienie schorzeń wymienionych w ust 3 lit c, będzie 

zobowiązana do zwrotu kosztów badania lekarskiego przeprowadzonego w ramach rekrutacji na 

kursy prawa jazdy kategorii C, C+E i D. 

5.Każda z osób zainteresowanych projektem może złożyć jeden formularz zgłoszeniowy w ramach 

każdego naboru. 

6. Osoby, które nie zostały zakwalifikowane do uczestnictwa w danej turze naboru muszą złożyć 

nowy formularz w kolejnej rekrutacji. 
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§ 4. 

Dokumenty rekrutacyjne i tryb ich składania 

1. Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie zobowiązane są do wypełnienia dokumentów 

rekrutacyjnych:  

a. Formularza zgłoszeniowego wraz ze stosownymi oświadczeniami (o przetwarzaniu danych 

osobowych dla celów związanych z procedurą rekrutacji oraz realizacją projektu „Kursy warte rynku 

pracy”, o posiadaniu prawa jazdy kat. B,  o uzyskaniu informacji  o dofinansowaniu projektu ze 

środków EFS i budżetu państwa w ramach RPO WM na lata 2014 – 2020; o zapoznaniu się z 

niniejszym Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie; 

b. dołączenia jeśli dotyczy odpowiednich załączników:  

Załącznik nr 1 Ankieta motywacyjna; 

Załącznik nr 2  Zaświadczenie o wpisie do rejestru osób bezrobotnych; 

Załącznik nr 3  Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. 

2. Dokumenty rekrutacyjne należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej  

(o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego) do Biura projektu ul. Wincentego Witosa 

10, 07 -  410 Ostrołęka z dopiskiem na kopercie – REKRUTACJA DO PROJEKTU „KURSY WARTE RYNKU 

PRACY”. 

3. Brak wymaganych własnoręcznych, czytelnych podpisów na dokumentach rekrutacyjnych lub 

niekompletnie wypełnione dokumenty rekrutacyjne traktowane są jako błąd formalny. Skutkuje to 

jednokrotnym wezwaniem do uzupełnienia dokumentów. Jeśli kandydat po wezwaniu nie uzupełni 

braków skutkować to będzie odrzuceniem dokumentów rekrutacyjnych i odstąpieniem od ich oceny.  

4. Dokumenty rekrutacyjne dostarczone poza określonymi w § 5 ust. 3 terminami naboru nie 

podlegają ocenie.  

5. Dokumenty rekrutacyjne muszą być:  

a. wypełnione w języku polskim;  

b. wypełnione komputerowo lub odręcznie drukowanymi literami, kolorem niebieskim lub czarnym;  

c. wypełnione wszystkie pola formularza, z wyjątkiem pól zaznaczonych kolorem szarym; 

c. własnoręcznie podpisane we wszystkich wskazanych polach;  

d. złożone w wersji papierowej trwale spięte i poukładane w sposób chronologiczny. 
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6. Dokumenty rekrutacyjne oraz Regulamin są dostępne w wersji papierowej w Biurze projektu w 

siedzibie OCKK przy ul. Wincentego Witosa 10 w Ostrołęce a także w oddziale OCKK w Myszyńcu przy 

ul. Poległych 3 oraz Przasnyszu przy ul. Makowskiej 79.  Ponadto ww. dokumenty udostępnione są w 

wersji elektronicznej do pobrania ze strony internetowej  projektu: www.ockk.pl.   

7. Wnioskodawca zastrzega, iż wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych nie jest jednoznaczne  

z przyjęciem do udziału w projekcie.  

8. Kandydat, który wycofa raz złożone dokumenty rekrutacyjne przed ich rozpatrzeniem, może je 

ponownie złożyć wyłącznie w terminie procesu rekrutacji. Za datę złożenia dokumentów 

rekrutacyjnych przyjmuje się datę złożenia nowych dokumentów.  

9. Wnioskodawca zastrzega sobie prawo do przedłużenia procedury rekrutacji w przypadku 

niezgłoszenia się odpowiedniej liczby kandydatów oraz prawo do zamknięcia/zawieszenia rekrutacji 

przed planowanym terminem jej zakończenia – w przypadku zgłoszenia się w procesie rekrutacyjnym 

liczby osób przekraczającej trzykrotność zaplanowanej na dany kurs. 

10. Wnioskodawca poinformuje o zamknięciu rekrutacji/przyjmowania formularzy zgłoszeniowych na 

stronie internetowej www.ockk.pl trzy dni przed zakończeniem naboru formularzy. 

11. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi i stanowią dokumentację projektową.  

 

§ 5. 

Nabór uczestników 

1. Proces rekrutacji będzie ciągły, jawny i otwarty, prowadzony z zachowaniem równości szans.  

2. Informacje o możliwości wzięcia udziału w kursach, a także miejscu pobierania i składania 

dokumentacji rekrutacyjnej zamieszczone są na stronie internetowej Wnioskodawcy: www.ockk.pl.  

3. Rekrutacja na poszczególne kursy zgodnie z wymienionymi w § 3.pkt. 2 lit a, prowadzona będzie  

w czterech  terminach: 

-  I termin od 1 sierpnia 2017r. do 30 września 2017r., 

-   II termin od 1 stycznia  2018r. do 28 lutego 2018r., 

-  III termin od 1 marca 2018r. do 31 lipca 2018r., 

-  IV  termin od 1 stycznia 2019r. do 28 lutego 2019r. 

 

We wszystkich terminach do wyczerpania miejsc w przypadku zrekrutowania wymaganej liczby 

uczestników projektu oraz grupy uczestników rezerwowych (w tym 45 osób w ramach I naboru, 45 

http://www.ockk.pl/
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osób w ramach II naboru, 70 osób w ramach III naboru oraz 50 osób w ramach IV naboru). W jej 

wyniku wyłonionych zostanie ogółem 210 uczestników projektu.  

O terminach rekrutacji i rodzaju wsparcia w ramach każdego naboru Wnioskodawca będzie 

informował  na stronie www.ockk.pl, lokalnych stronach internetowych, poprzez ulotki, plakaty oraz 

za pośrednictwem instytucji współpracujących np.: UG, PUP, LGD. 

W przypadku wpłynięcia maksymalnie 150 formularzy zgłoszeniowych w każdej turze naboru 

Wnioskodawca zastrzega skrócenie naboru o czym każdorazowo poinformuje na stronie internetowej 

www.ockk.pl. 

4. Uczestnikiem projektu może zostać każda osoba, która spełnia łącznie warunki wymienione w § 3 

ust.1 i pomyślnie przejdzie proces rekrutacji.  

5. Proces rekrutacji prowadzony jest przez Wnioskodawcę na podstawie dokumentów 

rekrutacyjnych, o których mowa w § 4 ust. 1 i składa się z czterech etapów:  

Etap I – weryfikacja formalna dokumentów rekrutacyjnych przez Wnioskodawcę, przyznanie punktów 

premiujących : 

* osoby mieszkające na obszarach wiejskich – 5 pkt.; 

* kobiety – 5 pkt.; 

* osoby powyżej 50 r.ż – 5 pkt.; 

* osoby do 30 r. ż – 5 pkt.; 

* wg. statusu na rynku pracy: bezrobotny/a – 1 pkt., bezrobotny/a długotrwale – 3 pkt., bierny/a 

zawodowo – 3 pkt.; 

* wg. wykształcenia: podstawowe lub brak oraz gimnazjalne – 5 pkt.; zasadnicze zawodowe – 3 pkt.; 

średnie – 1 pkt.; 

* osoby zamieszkujące obszary rewitalizacyjne – 5 pkt.;  

* z uwagi na niepełnosprawność (brak przeciwskazań medycznych do uczestnictwa  

w proponowanych formach wsparcia) : znaczna 10 pkt.; umiarkowana – 5 pkt.; lekka – 3 pkt.; 

* osoby wchodzące na rynek pracy po ukończeniu szkoły – 2 pkt. 

Łączna max liczba punktów do zdobycia 40.  

Etap II – test (w tym jeden test próbny) weryfikujący wiedzę na temat ruchu drogowego na poziomie 

prawa jazdy kat B. (max. liczba punktów 74pkt min 68pkt).  Do dalszego etapu rekrutacji przejdą 

Kandydaci/tki którzy rozwiążą test na poziomie minimum  68 pkt tj. 92% – dotyczy kandydatów/tek 

na kursy prawa jazdy kat. C, C+E oraz kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, prawa jazdy D oraz 

kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej. 

http://www.ockk.pl/
http://www.ockk.pl/


 

Biuro Projektu: ul. Wincentego Witosa 10 , 07-410 Ostrołęka  
tel. 533 325 357 

e -mail: projekt@ockk.pl, www.ockk.pl 
 
 

Etap III – określenie poziomu motywacji kandydatów/tek przez psychologa na podstawie wyników 

ankiet motywujących składanych przez Kandydatów/tki, przyznanie punktów - dotyczy 

kandydatów/tek na kursy prawa jazdy kat. C, C+E oraz kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, prawa 

jazdy D oraz kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej 

- ankieta motywacyjna  od 1 do 20 pkt; 

Etap IV - badanie predyspozycji do wykonywania zwodu kierowcy w przypadku kursów na prawo 

jazdy na podstawie oceny predyspozycji przez rekrutera na podstawie testu - dotyczy 

kandydatów/tek na kursy prawa jazdy kat. C, C+E oraz kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, prawa 

jazdy D oraz kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej 

- ocena predyspozycji w skali od 1 do 40 pkt.  

Etap V – wybór: 

-  45 uczestników/czek w ramach I terminu naboru; 

- 45 uczestników/czek w ramach II terminu naboru;  

- 70 uczestników/czek w ramach III terminu naboru;  

- 50 uczestników/czek w ramach III terminu naboru 

Każdorazowo sporządzenie listy uczestników/czek zakwalifikowanych do udziału w projekcie. 

Każdorazowo zostanie utworzona również lista rezerwowa kandydatów/tek (po 6 osób).  

a) Każda lista zostanie sporządzona w kolejności od największej do najmniejszej liczby punktów 

przyznanych łącznie podczas I i II etapu rekrutacji. 

b) Biorąc pod uwagę wskaźniki określone w projekcie Wnioskodawca wybierze nie mniej niż: 

 * 30% osób zamieszkujących obszar wiejski – łącznie w ramach dwóch naborów 63 osoby; 

 * 25% osób zamieszkujących obszary rewitalizacyjne - łącznie w ramach dwóch naborów 53 

osoby; 

 * ponadto uczestnikami projektu będzie nie mniej niż 18 kobiet i nie mniej niż 192 mężczyzn. 

c) W przypadku równej ilości punktów do projektu zostaną zakwalifikowane w pierwszej kolejności 

osoby z większą ilością punktów z ankiety motywującej.  

6. Decyzję o przyjęciu danej osoby do projektu oraz o osobach zakwalifikowanych na listę rezerwową 

zatwierdzi Wnioskodawca na podstawie Raportu Wyboru Uczestników (listy rankingowej) 

stanowiącego załącznik do protokołu dotyczącego rekrutacji. 

7. Dopuszczalne jest zastąpienie uczestnika, który rezygnuje z udziału w projekcie, osobą z listy 

rezerwowej, nie później jednak niż do upływu 20% godzin zaplanowanych w ramach kursów, na 

początku ich trwania. 
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8. Z przebiegu rekrutacji zostanie sporządzony protokół.  

9. Decyzja o wpisaniu kandydata/tki na listę podstawową lub listę rezerwową podejmowana jest na 

podstawie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych i przyznanej punktacji.  

10. Kandydatom nie przysługuje prawo do odwołania się od wyników rekrutacji.  

11. Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie, zostaną powiadomieni o wyniku 

rekrutacji w formie telefonicznej lub e-mailowej.  

12. Wnioskodawca nie będzie informował kandydatów o niezakwalifikowaniu się do udziału  

w projekcie.  

 

§ 6. 

Formy wsparcia przewidziane w projekcie 

1. W projekcie będą realizowane następujące formy wsparcia: 

a.  Kurs Prawo jazdy kategorii C  (50h) dla 60 osób w czterech 15 osobowych grupach 

w terminach: 

-  VIII 2017r – II 2018r – I i II grupa 

-  I – VII 2018r – III i IV grupa 

W tym:  

- część teoretyczna – 20 h wykładów – w terminach zgodnych z ustalonym harmonogramem 

- część praktyczna – 30 h/zegarowych indywidualnie dla każdego uczestnika w godzinach i terminach 

ustalonych z kursantem. Część teoretyczna i praktyczna kończy się egzaminami wewnętrznymi. 

Państwowy egzamin zewnętrzny na kwalifikacje w kategorii C prawa jazdy przeprowadzi WORD.  

Wnioskodawca ponosi koszt przystąpienia do egzaminu.  

W ramach kursu uczestnicy otrzymają również materiały szkoleniowe (książki, płyty CD, notatnik, 

długopis) 

Wnioskodawca pokrywa również koszty badań lekarskich i psychologicznych niezbędnych do 

przystąpienia do kursu oraz zwraca koszt za dojazdy uczestników na kurs.  

b.  Kurs Prawo jazdy kategorii C+E  (26h) dla wyżej wymienionych 4 grup w terminie I – XII 2018r. 

W tym:  

- część teoretyczna – 1 h wykładów – w terminach zgodnych z ustalonym harmonogramem 
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- część praktyczna – 25 h/zegarowych indywidualnie dla każdego uczestnika w godzinach i terminach 

ustalonych z kursantem. 

Państwowy egzamin zewnętrzny na kwalifikacje w kategorii C + E prawa jazdy przeprowadzi WORD.  

Wnioskodawca ponosi koszt przystąpienia do egzaminu.  

W ramach kursu uczestnicy otrzymają również materiały szkoleniowe (książki, płyty CD, notatnik, 

długopis) 

W celu przystąpienia do kursu C+E honorowane będą badania lekarskie i psychologiczne wykonane 

na potrzeby kursu kat. C.  

Wnioskodawca pokrywa koszty dojazdu uczestników na kurs. 

c.  Kurs Prawo jazdy kategorii D  (60h) dla 30 osób w dwóch 15 osobowych grupach  

w terminach: 

- VIII 2017r – II 2018r – I grupa 

- I – VII 2018r – II grupa 

W tym:  

- część teoretyczna – 20h wykładów – w terminach zgodnych z ustalonym harmonogramem 

- część praktyczna – 40 h/zegarowych indywidualnie dla każdego uczestnika w godzinach i terminach 

ustalonych z kursantem. 

Państwowy egzamin zewnętrzny na kwalifikacje w kategorii D prawa jazdy przeprowadzi WORD.  

W ramach kursu uczestnicy otrzymają również materiały szkoleniowe (książki, płyty CD, notatnik, 

długopis) 

Wnioskodawca pokrywa również koszty badań lekarskich i psychologicznych niezbędnych  

do przystąpienia do kursu oraz zwraca koszt za dojazdy uczestników na kurs.  

d.  Kurs na kwalifikację wstępną przyśpieszoną dla 66 osób uczestników /czek którzy w ramach 

projektu uzyskali kwalifikacje/zdali egzamin państwowy WORD kat. C, C+E i D 

w terminie I – XII 2018r. w grupach śr. 15 osobowych  

W tym:  

- część teoretyczna – 130h wykładów – w terminach zgodnych z ustalonym harmonogramem. Zajęcia 

będą odbywać się 5 razy w tyg. po śr. 6h 

- część praktyczna –10h w tym 8 godzin jazdy w ruchu miejskim i 2h na specjalnym torze lub 1h  

na symulatorze do jazdy w warunkach specjalnych. 
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W ramach kursu uczestnicy otrzymają również materiały szkoleniowe (książki, płyty CD, notatnik, 

długopis). 

Uczestnik ma zagwarantowany egzamin teoretyczny. 

Po zdaniu egzaminu teoretycznego  i ukończeniu części praktycznej kursanci przystąpią do egzaminu 

na kwalifikacje wstępną przyśpieszoną.  

Egzamin przeprowadzi zgodnie z prawem krajowym Komisja powołaną przez Wojewodę 

Mazowieckiego. 

Wnioskodawca pokrywa koszty badań lekarskich i psychologicznych niezbędnych do przystąpienia do 

kursu oraz zwraca koszt za dojazdy uczestników na kurs.  

e. Kurs "Operator wózków jezdniowych - magazynier + obsługa kasy fiskalnej"  dla 60 osób w 

sześciu 10  osobowych grupach 

 

w terminach: 

- III – XII 2018r – I, II,III i IV grupa 

- I – V 2019r – V i VI grupa 

W tym: 

- część teoretyczna – 125h w terminach zgodnych z ustalonym harmonogramem. Zajęcia będą 

odbywać się 5 razy w tyg. po śr. 4h 

- część praktyczna – 15h nauka jazdy wózkiem jezdniowym,  8h nauka wymiany butli gazowej.  

Kurs zakończy się egzaminem wewnętrznym. Uczestnicy/czki otrzymają  zaświadczenie MEN. 

f. ADR kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas + 

kurs specjalistyczny w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych w cysternach + czas pracy 

kierowcy  dla 60 osób w 10 osobowych grupach 

w terminach: 

- III – XII 2018r – I,  II i III grupa  

- I – V 2019r – IV, V I VI grupa 

W tym:  

- I, II i III grupa ADR podstawowy w zakresie przewozu materiałów niebezpiecznych wszystkich klas  + 
kurs specjalistyczny przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach + czas pracy kierowcy – kom-
pleksowo w tym: kursu podstawowy  przewozu towarów niebezpiecznych  min. 24 h; specjalistyczny 
w zakresie przewozu materiałów  niebezpiecznych  w cysternach . min. 16 h oraz czas pracy kierowcy 
16 h.  
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- Po pozytywnie ukończonym kursie uczestnicy przystąpią do egzaminu państwowego przed komisją 

powołaną przez Marszałka Województwa. Egzamin odbędzie się w sali OCKK w Drogoszewie 

zgłoszonej do WM. 

- IV, V i VI grupa kurs ADR podstawowy przewozu towarów niebezpiecznych wszystkich klas min. 24 h 

wraz  egzaminem państwowym przed komisją powołaną przez Marszałka Województwa. 

2. Uczestnicy zostaną powiadomieni przez Wnioskodawcę o miejscu i harmonogramie kursów  

w formie telefonicznej lub e-mailowej, nie później niż 2 dni robocze przed jego rozpoczęciem.  

3. W przypadkach niezależnych od Wnioskodawcy miejsce, terminy kursów lub poszczególnych zajęć 

mogą ulec zmianie. Wnioskodawca niezwłocznie powiadomi uczestników o zmianie terminu  

lub miejsca kursu w formie telefonicznej lub e-mailowej.  

4. Każdy z uczestników otrzyma informację, w formie telefonicznej lub e-mailowej, o miejscu 

 i terminie przystąpienia do egzaminu nie później niż 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem 

egzaminu.  

5. Zajęcia na kursach, materiały szkoleniowe i egzaminy są bezpłatne. 

 

§ 7. 

Prawa i obowiązki uczestnika 

1. Wszyscy uczestnicy projektu mają prawo do pełnej informacji dotyczącej swojego uczestnictwa  

w projekcie, w tym w szczególności o terminach, miejscach i zasadach uczestnictwa w wybranych 

formach wsparcia przewidzianych w projekcie.  

2. Dla 60% uczestników/czek I tury naboru: w pierwszej kolejności  bez zatrudnienia oraz 

uczestniczących we wsparciu oferowanym poza miejscem zamieszkania przewidziany jest zwrot 

kosztów dojazdu w wysokości kwoty najtańszego biletu na danej trasie, dokonany na podstawie 

złożonych oświadczeń (udostępnione przez Wnioskodawcę). 

3. Każdy uczestnik, który przystąpi do egzaminu oraz uzyska pozytywny wynik otrzyma certyfikat.  

4. Uczestnicy kursu są zobowiązani do regularnego uczestnictwa w zajęciach, potwierdzonego 

każdorazowo osobistym podpisem na liście obecności.  

5. Uczestnicy kursów są zobowiązani do punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach oraz do 

obecności na przynajmniej 80% wszystkich zajęć. Uczestnik projektu ma prawo do opuszczenia 20% 

wszystkich zajęć.  

6. W przypadku nieobecności na zajęciach, uczestnik kursu zobowiązany jest do samodzielnego 

zrealizowania materiału będącego przedmiotem opuszczonych zajęć teoretycznych.  
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7. Każdy uczestnik szkoleń zobowiązany jest do przystąpienia zewnętrznego egzaminu końcowego  

na zakończenie szkoleń.  

8. Każdy uczestnik projektu zobowiązany jest do wypełniania wszystkich wymaganych ankiet 

ewaluacyjnych w trakcie trwania projektu.  

9. W przypadku zmiany lub pojawienia się dodatkowych dokumentów wymaganych od uczestników 

projektu zobowiązani są oni dostarczyć ww. dokumenty w trybie i terminie wskazanym przez 

Wnioskodawcę.  

10. Wszyscy uczestnicy projektu zobowiązani są do informowania Wnioskodawcy o ewentualnych 

zmianach istotnych danych osobowych, np. zmiana nazwiska, numeru telefonu, adresu zamieszkania, 

miejsca zatrudnienia.  

11. Niewypełnienie obowiązków zawartych w niniejszym Regulaminie powoduje skreślenie z listy 

uczestników projektu.  

 

§ 8. 

Rezygnacja i wykluczenie 

1. Uczestnik projektu może zrezygnować lub zostać wykluczonym z udziału w projekcie.  

2. Uczestnik jest zobowiązany do poinformowania Wnioskodawcy (w formie pisemnej  

lub e-mailowej) o rezygnacji w terminie do 2 dni od momentu zaistnienia przyczyn powodujących 

konieczność rezygnacji.  

3. Uczestnik może zostać wykluczony z udziału w projekcie z powodu:  

a. przekroczenia 20% nieobecności na kursie (niezależnie od powodów nieobecności),  

z zastrzeżeniem ust. 8;  

b. rażącego naruszenia norm społecznych (w szczególności zakłócania przebiegu zajęć 

uniemożliwiającego prawidłowe ich przeprowadzenie oraz udziału w zajęciach osób w stanie 

wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających);  

c. podania w dokumentach rekrutacyjnych nieprawdziwych danych i informacji.  

4. Decyzję w zakresie wykluczenia uczestnika z udziału w projekcie podejmuje Wnioskodawca.  

5. Uczestnik, który został wykluczony z projektu z powodów określonych w ust. 3 jest zobowiązany  

do zwrotu kosztów swojego uczestnictwa w projekcie. 

6. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie, uczestnik zobligowany jest do zwrotu kosztów 

swojego uczestnictwa w projekcie.  
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7. Koszty, które uczestnik zobowiązany jest ponieść w przypadku wykluczenia lub rezygnacji obejmują 

całkowity koszt szkolenia oraz egzaminu, do którego uczestnik miał przystąpić, wraz z należnymi 

odsetkami jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia rozpoczęcia zajęć przez uczestnika 

 do dnia zapłaty.  

8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnych od uczestnika, może on zostać 

dopuszczony do kontynuacji szkolenia, pomimo przekroczenia 20% nieobecności. Za nadzwyczajne 

okoliczności przyjmuje się w szczególności chorobę uczestnika, której charakter uniemożliwia 

osobiste stawiennictwo na zajęciach lub chorobę członka rodziny uczestnika powodującą 

przekroczenie dopuszczalnej liczby nieobecności. Uczestnik jest zobowiązany do przedstawienia 

wiarygodnych dokumentów potwierdzających wystąpienie tych okoliczności.  

9. Wykluczenie uczestnika z udziału w projekcie wymaga potwierdzenia przez Wnioskodawcę  

i przekazania uczestnikowi decyzji w formie pisemnej bądź e-mailowej.  

10. W przypadku rezygnacji lub wykluczenia z udziału w projekcie uczestnika będącego na liście 

podstawowej, zwolnione miejsce zajmuje osoba z listy rezerwowej, tylko i wyłącznie przed 

rozpoczęciem szkolenia.  

§ 9. 

Postanowienia końcowe 

1. Każdy uczestnik zobowiązany jest do respektowania zasad niniejszego Regulaminu.  

2. Niniejszy Regulamin (zmieniony w stosunku do zamieszczonego z dniem 01.03.2018 r.) wchodzi  

w życie z dniem 14 maja 2018 r.  

3. Wnioskodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany 

Regulaminu wymagają formy pisemnej. Zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania 

zmienionego Regulaminu na stronie internetowej Wnioskodawcy.  

4. Wnioskodawca nie ponosi odpowiedzialności za zmiany wynikające w szczególności ze zmian 

Wytycznych Instytucji Zarządzającej i/lub Instytucji Pośredniczącej II stopnia, warunków realizacji 

projektu i innych dokumentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 

2014-2020.  

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zaprzestania realizacji projektu w przypadku rozwiązania 

umowy o dofinansowanie projektu.  

6. Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji projektu.  

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzję podejmuje Wnioskodawca.  

 


