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Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie: 

„Podniesienie kwalifikacji i stworzenie szans zawodowych dla mieszkańców Gminy 

Woźniki.”  

§ 1 Postanowienia ogólne  

 Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa, rekrutacji i udzielania wsparcia  

w ramach projektu „Podniesienie kwalifikacji i stworzenie szans zawodowych dla 

mieszkańców Gminy Woźniki.” 

 Projekt „Podniesienie kwalifikacji i stworzenie szans zawodowych dla 

mieszkańców Gminy Woźniki” jest realizowany w ramach poddziałania 19.2 

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego 

przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. 

 Realizatorem projektu jest Ochotnicza Straż Pożarna Psary 

 Projekt realizowany będzie od 01.12.2019 r. do 30.03.2020 r.  

 Adresatami projektu są osoby w wieku powyżej 21 roku życia, które w rozumieniu 

kodeksu cywilnego zamieszkują obszar Gminy Woźniki. Wiek minimalny 

(wynikający z przepisów prawa) dla osób chcących wziąć udział w szkoleniu na 

prawo jazdy kat. C lub C+ E - 21 lat, dla osób na kat. D - 24 lata. W zakresie kat. C 

i D prawa jazdy, wymogiem jest posiadanie przez kandydata aktualnych uprawnień na 

kategorie B lub C. Kandydaci do udziału w projekcie muszą wykazać się 

odpowiednim stanem zdrowia, zgodnie z przepisami szczegółowymi (badania 

lekarskie i psychologiczne na kat. C,C+E i D).  

 Proces rekrutacji będzie odbywał się w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej Psary,  

42-287 Psary, ul. Strażacka 1  

 Dokumentację oraz inne informacje związane z rekrutacją gromadzi się w biurze 

Realizatora projektu, w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej Psary. 

§ 2 Cel projektu 

1. Projekt zakłada przeszkolenie mieszkańców Gminy Woźniki w celu uzyskania 

uprawnień do prowadzenia samochodów ciężarowych i autobusów, w zależności od 

indywidualnych predyspozycji zawodowych kandydatów. Po uzyskaniu kwalifikacji 
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osoby te zyskają pewność zatrudnienia w zawodach, w których występuje obecnie 

ogromny deficyt pracowników  

2. Projekt zakłada wsparcie dla każdego uczestnika w następujących formach: 

Kurs na prawo jazdy w zakresie kategorii C – 15 miejsc + 2 rezerwowe :  

• część teoretyczna – 20 godzin,  

• część praktyczna – 30 godzin,  

• egzamin wewnętrzny.  

Kurs na prawo jazdy w zakresie kategorii D z C prawa jazdy – 5 miejsce + 2 rezerwowe:  

• zajęcia teoretyczne w grupach – 20 godzin,  

• zajęcia praktyczne indywidualne – 40 godzin,  

• egzamin wewnętrzny.  

Kurs na prawo jazdy w zakresie kategorii D z B prawa jazdy – 2 miejsca + 2 rezerwowe : 

• zajęcia teoretyczne w grupach – 20 godzin,  

• zajęcia praktyczne indywidualne – 60 godzin,  

• egzamin wewnętrzny.  

Kurs na prawo jazdy w zakresie kategorii C+E – 6 miejsc + 2 rezerwowe 

• zajęcia praktyczne indywidualne – 25 godzin,  

3. Wszyscy uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe.  

4. Zajęcia określone w punkcie 2 oraz materiały z pkt. 3 są dla uczestników bezpłatne.  

5. Uczestnik we własnym zakresie ponosi koszty badań lekarskich, psychotechnicznych, 

wyrobienie Profilu Kandydata na Kierowcę, egzamin państwowy po ukończeniu kursu 

oraz wyrobienie nowego prawo jazdy. 

6. Uczestnik będzie zobowiązany do informowania Realizatora o odbytych egzaminach 

państwowych na prawo jazdy oraz przekazania kopii „Protokołów przeprowadzonych 

egzaminów”.  
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7. Projekt nie przewiduje zwrotu kosztów dojazdu na szkolenie, zakwaterowania, 

indywidualnego ubezpieczenia i wyżywienia w trakcie szkolenia. Koszty te ponoszą 

Uczestnicy.  

§ 4 Kryteria rekrutacji 

1. Kandydaci powinni zapoznać się z niniejszym Regulaminem rekrutacji oraz wypełnić  

i osobiście (lub przez pełnomocnika) dostarczyć do biura projektu formularz 

zgłoszeniowy od dnia 02.12.2019 r. w godz. 18:00 do 20:00.  

2. Ilość miejsc jest ograniczona. O uczestnictwie w projekcie decyduje data wpływu 

dokumentów oraz kolejność na liście rankingowej. 

3. Nabór zostaje zakończony z dniem zapełnienia list rankingowych. 

4. Kandydat może się zgłosić na kurs w maksymalnie dwóch kategoriach. 

5. Ze wszystkich zgłoszonych i zapisanych osób pierwszeństwo udziału w Projekcie 

będą miały osoby młode, bezrobotni i osoby w starszym wieku. 

6. W projekcie może brać udział osoba, która spełnia poniższe kryteria: 

a) posiada miejsce zamieszkania – obszar Gminy Woźniki (w rozumieniu 

Kodeksu Cywilnego),  

b) w zakresie kategorii C lub C+E :  

• posiada prawo jazdy kategorii B,  

• deklaruje brak przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do prowadzenia 

pojazdów,  

• ma ukończony 21 rok życia,  

c) w zakresie kategorii D :  

• posiada prawo jazdy kategorii B lub C 

• deklaruje brak przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do prowadzenia 

pojazdów,  

• ma ukończony 24 rok życia,  

d) złożyła prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy  oraz wyraziła zgodę 

na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 1 do Regulaminu). 
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7. Lista uczestników zakwalifikowanych do projektu (wraz z listą rezerwową) zostanie 

ogłoszona w biurze Realizatora. 

8. Zakwalifikowani uczestnicy kursu przed jego rozpoczęciem muszą wykonać 

niezbędne badania lekarskie (oraz psychologiczne w przypadku kat. C i D), w celu 

formalnego potwierdzenia stanu zdrowia wymaganego do przystąpienia do szkolenia 

na prawo jazdy określonej kategorii. Następnie kandydat musi w urzędzie 

powiatowym uzyskać profil kandydata na kierowcę (PKK) niezbędny do rozpoczęcia 

szkolenia. PKK powinien być przedstawiony Realizatorowi w ciągu 5 dni roboczych 

od daty poinformowania Kandydata o zakwalifikowaniu się do projektu,  

w przeciwnym wypadku zostanie skreślony z listy uczestników.  

9. Termin przyjmowania zgłoszeń oraz rekrutacji rozpocznie się dnia 2.12.2019 r.  

§ 5 Warunki uczestnictwa 

 Po uzyskaniu pozytywnego wyniku w procesie rekrutacji, wykonaniu niezbędnych 

badań oraz uzyskaniu profilu kandydata na kierowcę (PKK) oraz podpisaniu umowy, 

osoba zgłaszająca się do projektu staje się Uczestnikiem projektu.  

 Uczestnik ma obowiązek zgłaszania się na zaplanowane zajęcia oraz aktywnego 

uczestniczenia w tych zajęciach.  

 Uczestnik zobowiązany jest do zgłoszenia się do części teoretycznej i praktycznej 

egzaminu państwowego na prawo jazdy w ciągu 60 dni od ukończenia kursu (czyli 

momentu zdania egzaminu wewnętrznego).  

 Jeżeli uczestnik projektu z własnej winy nie ukończy kursu w ramach projektu, 

Realizator projektu może zobowiązać uczestnika do pokrycia 100 % kosztów swojego 

uczestnictwa w projekcie. 

 W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika możliwe jest przeprowadzenie 

rekrutacji uzupełniającej spośród kandydatów znajdujących się na liście rezerwowej 

bądź z pozostałych kandydatów spełniających kryteria. 
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§ 6 Postanowienia końcowe  

1. Wszelkie problemy zaistniałe w trakcie realizacji projektu powinny być niezwłocznie 

zgłaszane do Realizatora projektu.  

2. Realizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu.  

3. Załącznikami do Regulaminu jest „Formularz zgłoszeniowy”.  

4. Ogólny nadzór nad realizacją Projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie są 

uregulowane niniejszym Regulaminem należą do Realizatora projektu. 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1: Formularz zgłoszeniowy. 

Załącznik nr 2: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 

 


