
 
 

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA  W PROJEKCIE 
„Kwalifikacje spawacza od ręki”  

nr RPSL.11.03.00-24-0341/17 
 

§ 1 

Informacje ogólne 

 

1. Projekt „Kwalifikacje spawacza od ręki” 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 Zakład Doskonalenia Kadr – KOMAG Sp. z o.o. zwanego dalej Beneficjentem  

na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach.  

3. Okres realizacji projektu od 01.01.2019 do 31.12.2020 r. 

4. Biuro Projektu zlokalizowane jest przy ul. Łużyckiej 16 w Gliwicach.  

5. Celem projektu jest uzyskanie kwalifikacji w zawodzie spawacza w metodzie MAG lub TIG oraz kwalifikacji 

udzielania pierwszej pomocy przez min.48 os. w wieku 18+ spośród 60 objętych wsparciem z woj. śląskiego 

do września 2020r.  

6. Każdy z uczestników projektu zobligowany jest do wzięcia udziału w kursie podstawowym i zaawansowanym 

w wybranej metodzie MAG 135 lub TIG 141 oraz Międzynarodowym Kursie Ratowników Pierwszej Pomocy 

IFACC. 

7. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie lub skreślenia z listy uczestników na etapie kursu 

podstawowego Beneficjent dopuszcza rekrutację osób  wyłącznie na poziom ponadpodstawowy MAG 135 

lub TIG 141 celem zagwarantowania osiągnięcia wskaźników projektu w dodatkowym naborze skierowanym 

do osób posiadających aktualne świadectwo kwalifikacyjne spawacza na poziomie podstawowym w 

wybranej metodzie.  

 

§ 2 

Uczestnicy projektu 

 

1. Uczestnikiem projektu jest osoba zakwalifikowana do projektu na zakończenie postępowania 

kwalifikacyjnego prowadzonego przez doradcę inżyniera- spawalnika na podstawie zatwierdzonej listy 

rankingowej na określony pakiet kursów spawania MAG podstawowy (3 edycje po 145 jl) oraz kurs spawania 

MAG ponadpodstawowy (3 edycje po 112 jl) lub pakiet kursów spawania TIG podstawowy (3 edycje po 103 

jl) oraz kurs spawania TIG ponadpodstawowy (3 edycje po 102 jl). Dodatkowo każda osoba jest zobligowana 

do odbycia Międzynarodowego Kursu Ratowników Pierwszej Pomocy IFACC (6 edycji po 8 jl) zgodnie z 

zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie, która spełnia kryteria kwalifikowalności, tj. przedłożyła 

formularz rekrutacyjny wraz z oświadczeniami, dostarczyła wymagane zaświadczenia (jeśli dotyczą), odbyła 

postępowanie kwalifikacyjne, na podstawie którego została zakwalifikowana do projektu, wniosła opłatę 

stanowiącą wkład własny w projekcie oraz podpisała umowę szkoleniową, w tym oświadczenie o zgodzie na 

przetwarzanie danych osobowych.  

2. Projekt skierowany jest do 60 osób fizycznych, które w chwili przystąpienia do projektu mają ukończone 18 

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

godzinami pracy chcą uzyskać wiedzę i umiejętności w zakresie spawania. 
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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. 

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 Gliwicach  w sali 

szkoleniowej przy ul. Łużyckiej 16 (zajęcia teoretyczne) oraz spawalni przy ul. Pszczyńskiej 37 (zajęcia 

praktyczne). 

7. Kandydat/kandydatka do projektu przyjmuje do wiadomości, iż w przypadku zakwalifikowania do projektu, 

udział w projekcie wymaga wniesienia na konto bankowe Beneficjenta opłaty  w wysokości : 

a. 413,02 za udział w  postępowaniu kwalifikacyjnym, kursie podstawowym  i ponadpodstawowym 

MAG 135 oraz Międzynarodowym Kursie Ratowników Pierwszej Pomocy IFACC 

b. 382,94 zł za udział w  postępowaniu kwalifikacyjnym, kursie podstawowym  i ponadpodstawowym 

TIG 141 oraz Międzynarodowym Kursie Ratowników Pierwszej Pomocy IFACC 

8. Na etapie postępowania kwalifikacyjnego z inżynierem - spawalnikiem kandydat/kandydatka do projektu 

może uzyskać od 0 pkt – 5 pkt za adekwatność wykształcenia i doświadczenia zawodowego do wybranego 

pakietu kursów,  0 pkt – 5 pkt za posiadaną wiedzę o wybranych metodach spawania oraz max. 20 pkt. za 

test podstawowej wiedzy inżynierskiej. 

9. Punkty premiujące przyznawane są dla grup dyskryminowanych: kobiety + 3pkt, osoby z 

niepełnosprawnościami +3 pkt, kobiety +3 pkt, osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie na poziomie 

max. ISCED 3) + 3 pkt.  

 

§ 3 

Zasady procesu rekrutacji 

 

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

internetowej www.zdk-komag.pl , zakładka Projekty unijne wraz z harmonogramem kursów.  

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

osób z niepełnosprawnościami. 

3. Rekrutacja prowadzona będzie oddzielnie na każdą z edycji pakietu kursów zgodnie z harmonogramem 

wskazującym daty realizacji kursów oraz terminy naboru formularzy rekrutacyjnych dostępnym na stronie 

internetowej Beneficjenta w dwóch rundach: od I.2018-VI.2019 (30 os. na edycje w 2019  r.) oraz II runda w 

okresie I.2020-VI.2020 (30 os. na edycje w 2020 r.). Harmonogram kursów uwzględniać będzie terminy edycji 

w dni robocze oraz w weekendy celem zapewnienia równości szans poprzez dopasowanie terminów i godzin 

kursu do potrzeb grupy docelowej, w tym np. umożliwienia opieki nad osobą zależną.  

4. W przypadku otrzymania mniejszej liczby zgłoszeń niż 10 osób na dany kurs, Beneficjent może anulować 

nabór na daną edycję, wydłużyć termin naboru lub zmienić termin rozpoczęcia kursu lub zadecydować o 

uruchomieniu edycji z mniejszą liczbą uczestników projektu zgodnie z komunikatem umieszczonym na 

stronie internetowej Beneficjenta oraz tablicy informacyjnej w Biurze Projektu.  

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

do udziału w projekcie. 

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

decydujący ma Beneficjent.  
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1. Etapy rekrutacji: 

 

a. Złożenie formularza rekrutacyjnego. 

Formularz rekrutacyjny dostępny w Biurze Projektu lub na stronie internetowej www.zdk-komag.pl 

zakładka Projekty unijne w wersji WORD i PDF należy przesłać na adres poczty elektronicznej e-mail: 

spawacz@zdk-komag.pl lub złożyć w Biurze Projektu lub przesłać pocztą/kurierem.  

Data wpływu do Beneficjenta formularza rekrutacyjnego oznacza: 

- datę otrzymania formularza rekrutacyjnego poprzez e-mail zgodnie z datą wskazaną w skrzynce e-mail 

Beneficjenta  

- datę wpływu formularza rekrutacyjnego w formie papierowej do Biura Projektu  

Formularze rekrutacyjne na dany pakiet kursów przyjmowane są do daty wyznaczonej w informacji o 

naborze lub do uzyskania max. 20 formularzy rekrutacyjnych.  

b. Weryfikacja formalna kandydata/kandydatki do projektu. 

Po zamknięciu naboru na daną edycję pakietu kursów Beneficjent dokonuje weryfikacji formalnej 

kompletnych i poprawnie wypełnionych złożonych formularzy rekrutacyjnych. W przypadku błędnego 

wypełnienia formularza rekrutacyjnego kandydat otrzyma jednorazowe wezwanie do uzupełnienia 

braków lub złożenia wyjaśnień.  

c. Postępowanie kwalifikacyjne 

Po zakończeniu naboru formularzy rekrutacyjnych oraz weryfikacji formalnej kandydata/kandydatki do 

projektu każda z osób bierze udział w postępowaniu kwalifikacyjnym z inżynierem spawalnikiem (śr. 

1h/os.) celem oceny przydatności udziału w projekcie w dalszym kształceniu lub pracy zawodowej, 

predyspozycji kandydata do udziału w projekcie, mobilizacji do wykonywania zawodu, informacji o 

spawaniu jakie posiada kandydat/kandydatka. Max. liczba punktów jaką może uzyskać kandydat/ 

kandydatka wynosi 30 pkt (0-5 pkt za adekwatność wykształcenia i doświadczenia zawodowego do 

wybranego pakietu kursów,0-5 pkt za posiadaną wiedzę o wybranych metodach spawania 0 -20 pkt. za 

test podstawowej wiedzy inżynierskiej).  

d. Tworzenie listy rankingowej.  

Liczba punktów uzyskana na etapie postępowania kwalifikacyjnego sumowana jest z liczbą punktów 

premiujących przyznawanych w przypadku przynależności do wskazanych kategorii osób:  

• osoby z niepełnosprawnościami + 3 pkt 

• kobiety + 3 pkt 

• osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie na poziomie max. ISCED 3) + 3 pkt.  

  Do projektu zakwalifikowanych zostanie 10 osób na każdą edycję pakietu kursów z największą liczbą 

uzyskanych punktów. O miejscu na liście rankingowej decyduje suma punktów uzyskanych z 

postępowania kwalifikacyjnego oraz przyznanych punktów premiujących. W przypadku uzyskania 

jednakowej liczby punktów, decydować będzie termin wpływu formularza rekrutacyjnego do 

Beneficjenta. Osoby, które nie zostały zakwalifikowane na daną edycję zostaną umieszczone na liście 

rezerwowej począwszy od osoby, która uzyskała najwięcej punktów.  Osoby z listy rezerwowej, które nie 

dostały się na daną edycję mogą ponownie aplikować do udziału w projekcie w innym dostępnym 

terminie.  

e. Dostarczenie dokumentów oraz wniesienie opłaty  za udział w projekcie 

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 obowiązku dostarczenia 

oryginału formularza rekrutacyjnego w przypadku, gdy został przesłany e-mailem oraz niezbędnych 

zaświadczeń (jeśli dotyczą) w terminie max. 5 dni od uzyskania informacji o zakwalifikowaniu do projektu. 

Brak dochowania wskazanego terminu powoduje nie zakwalifikowanie do udziału w projekcie.  

http://www.zdk-komag.pl/
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Osoby z niepełnosprawnościami zobligowane są do dołączenia kserokopii orzeczenia o 

niepełnosprawności lub innego dokumentu poświadczającego stan zdrowia.  

Osoby bezrobotne zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy zobligowane są do dołączenia 

zaświadczenia z PUP. 

Osoby, które nie posiadają aktualnego zaświadczenia lekarskiego na stanowisku spawacza lub pokrewnym 

zobligowane są do odbycia badań lekarskich w wyznaczonej przez Beneficjenta przychodni i w 

wyznaczonym terminie, których pozytywny wynik warunkuje udział w projekcie.  

 

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 obowiązku wniesienia opłaty 

za dany pakiet kursów na rachunek bankowy Beneficjenta w terminie 5 dni od dnia otrzymania informacji 

o zakwalifikowaniu. Za datę wpłynięcia opłaty uznaje się datę zaksięgowania środków na koncie 

Beneficjenta. W przypadku niedotrzymania terminu wniesienia opłaty do projektu zostanie 

zakwalifikowana osoba z listy rezerwowej. 

f. Podpisanie umowy szkoleniowej. 

Kwalifikowalność uczestnika/uczestniczki do projektu jest potwierdzana w pierwszym dniu kursu na 

podstawie oświadczenia o potwierdzeniu spełnienia kryteriów kwalifikowalności wskazanych w 

formularzu rekrutacyjnym. 

Po zakwalifikowaniu do udziału w projekcie, uczestnik podpisuje umowę szkoleniową wraz z 

oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych nie później niż w  pierwszym dniu 

kursu. 

Wzór umowy szkoleniowej dostępny jest na stronie www.zdk-komag.pl zakładka Projekty unijne  i 

zawiera prawa i obowiązki stron oraz reguluje szczegółowo warunki udziału w projekcie.  

g. Skreślenie z listy rankingowej. 

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

nieprawdziwych danych, złożenia fałszywych oświadczeń, nie uczestniczenia w pierwszym dniu kursu, 

odmowy podpisania umowy szkoleniowej, braku wniesienia opłaty, braku dostarczenia wymaganych 

zaświadczeń (jeśli dotyczą).  
§ 4 

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  2 stycznia 2019 roku.  

4. Beneficjent zastrzega możliwość wniesienia zmian do niniejszego Regulaminu.  

http://www.zdk-komag.pl/

