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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  

„PERSPEKTYWY DLA ŚWIĘTOKRZYSKIEJ BRANŻY TRANSPORTOWEJ” 

Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i udziału w projekcie pn.: „Perspektywy dla świętokrzyskiej branży 

transportowej”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 

RPSW.08.05.03 - Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych, którego Beneficjentem jest Tomasz 

Molendowski TOM. 

 

§ 1 SŁOWNIK POJĘĆ 

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:  

1. Projekcie – należy przez to rozumieć projekt nr RPSW.08.05.03-26-0090/19  pn.: „Perspektywy dla 
świętokrzyskiej branży transportowej” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.5.3. „Edukacja formalna i 
pozaformalna osób dorosłych”; 

2. Organizatorze szkolenia/Beneficjencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną prowadzącą 
działalność gospodarczą – Tomasz Molendowski TOM, ul. Żelazna 47/51a lok 15, 25-014 Kielce, NIP: 
6572105660, REGON: 290557404;  

3. Instytucji Zarządzającej – oznacza to Zarząd Województwa Świętokrzyskiego pełniący rolę Instytucji 
Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-
2020.  

4. Kandydacie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która z własnej inicjatywy wyraża chęć 
podnoszenia/uzupełnienia kwalifikacji zawodowych, ubiegającą się o udział w Projekcie, która złożyła 
kompletną dokumentację zgłoszeniową 

5. Uczestniku projektu (UP) – należy przez to rozumieć Kandydata, który spełni wszystkie wymogi 
regulaminowe i zostanie zakwalifikowany do projektu 

6. Osoba z niepełnosprawnościami (ON) – osoba, które ma długotrwale naruszoną sprawność fizyczną, 
umysłową, intelektualną lub w zakresie zmysłów, co może, w oddziaływaniu z różnymi barierami, 
utrudniać jej pełny i skuteczny udział w życiu społecznym, na zasadzie równości z innymi osobami  w 
rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2046), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, o 
których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2017 r., 
poz. 882).  

7. Stronie internetowej projektu – należy przez to rozumieć stronę internetową www.sjtom-ck.pl 
8. Adresie mailowym projektu – kierowcazawodowy@sjtom-ck.pl 
9. Biurze Projektu – należy przez to rozumieć biuro Beneficjenta mieszczące się przy ul. Żelaznej 47/51a lok 

15 w Kielcach 25-014 Kielce  
10. Szkoleniach w ramach projektu – należy przez to rozumieć: 

 kurs prawa jazdy kat. C- 50 godzin (część teoretyczna 20 godzin;  część praktyczna 30 godzin), 

 kurs prawa jazdy kat. C+E - 25 godzin (część praktyczna 25 godzin), 

 kursu Kwalifikacji Wstępnej Przyspieszonej (przewóz rzeczy - blok programowy C, C1, C+E, C1+E) 
(w skrócie KWP C) - 140 godzin (część teoretyczna w formie e-learningowej 130 godzin; część 
praktyczna 10 godzin). 

11. Dniu przystąpienia/rozpoczęcia udziału w projekcie – oznacza to dzień pierwszej formy wsparcia. 
12. Okres realizacji projektu - oznacza okres od 2021-07-01 do 2023-06-30. 
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§ 2 INFORMACJE OGÓLNE 

1. Uczestnikami projektu będzie min. 50 osób (w wieku min 21 lat) – 7K i 43M zgłaszających z własnej 
inicjatywy chęć podnoszenia/uzupełniania kwalifikacji zawodowych i uczestniczących z własnej 
inicjatywy w szkoleniach w projekcie.  

2. Wsparciem zostaną objęte osoby dorosłe zamieszkałe (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) lub pracujące 
lub uczące się na terenie województwa świętokrzyskiego, w tym również osoby z 
niepełnosprawnościami (w projekcie mogą wziąć udział osoby z niepełnosprawnościami, jeśli spełnią 
wymogi Ustaw i Rozporządzeń regulujących kształcenie kierowców i otrzymają zgodę lekarza na 
wykonywanie zawodu kierowcy), które nie uczestniczą w takim samym typie wsparcia w innych 
projektach współfinansowanych ze środków UE w ramach EFS. 

3. Do udziału w szkoleniach w ramach projektu mogą zostać zakwalifikowane wyłącznie osoby, które 
posiadają ważne prawo jazdy kat. B oraz osiągną minimalny wiek wymagany do kierowania pojazdami 
odpowiedniej kategorii w dniu odbioru uprawnień (21 lat w przypadku kursu prawa jazdy kat. C). 

4. W ramach Projektu przewiduję się realizację następujących działań: 
- szkolenia z zakresu prawa jazdy kat C - 5 grupy x 10 osób, kat. CE - 5 gr x 10 osób, KWPC - 5 grup x 10 
osób; 
- szkolenia u pracodawców z zakresu organizacji przedsiębiorstw transportowych – przewóz rzeczy. 

 

§ 3 ZASADY KWALIFIKACJI UCZESTNIKÓW I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

1. Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie przed złożeniem dokumentów powinny zapoznać się z 
niniejszym Regulaminem dostępnym na stronie internetowej Projektu (www.sjtom-ck.pl) i w Biurze 
Projektu. 

2. Rekrutacja będzie miała charakter otwarty, powszechny, bezstronny i zgodny z zasadą równych szans. W 
wyniku rekrutacji powstanie lista uczestników na szkolenia w ramach projektu zgodnie ze złożonym w 
formularzu zgłoszeniowym zapotrzebowaniem. W formularzu zgłoszeniowym Kandydat wskaże kursy w 
ramach szkoleń, które są przez niego pożądane. 

3. Działania rekrutacyjne będą realizowane w cyklach, po ogłoszeniu terminów rozpoczęcia poszczególnych 
edycji kursów) i będą intensyfikowane przed terminami zamknięcia rekrutacji do danych grup 
szkoleniowych. W przypadku rezygnacji lub opuszczenia projektu przez UP, zostanie przeprowadzona 
rekrutacja uzupełniająca (termin zakończenia rekrutacji uzupełniającej będzie uwzględniał czas 
konieczny na przeprowadzenie kursu i egzaminu). 

4. W wyjątkowych sytuacjach lub w przypadku dużego zainteresowania szkoleniami w ramach projektu, 
Beneficjent może skrócić czas rekrutacji lub ograniczyć liczbę cykli rekrutacyjnych. 

5. Kandydaci, w momencie złożenia formularza, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych ujętych w 
formularzu w procesie rekrutacji. 

6. Nabór na szkolenia ma charakter otwarty i powszechny dla wszystkich zainteresowanych. 
7. Proces rekrutacji przebiegać będzie zgodnie z zasadą równego traktowania płci odnosząca się do 

równości szans, praw, korzyści, płci. 
8. Rekrutacja polega na spełnieniu przez Kandydata kryteriów formalnych, o których mowa w niniejszym 

paragrafie i §2 oraz na złożeniu w biurze projektu lub drogą mailową na adres 
kierowcazawodowy@sjtom-ck.pl wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego – załącznik nr 
1 do Regulaminu 

9. Po zakwalifikowaniu do projektu Uczestnik Projektu jest zobligowany do wypełnienia i podpisania: 
a) oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych – załącznik nr 2 do Regulaminu wypełniona 
b) deklaracji uczestnictwa w projekcie – załącznik nr 3 do Regulaminu 
c) umowy szkoleniowej – załącznik nr 4 do Regulaminu 

10. Pierwszeństwo do udziału w projekcie przysługuje osobom niepełnosprawnym (wyłącznie w przypadku 
uzyskania orzeczenia lekarskiego i psychologicznego o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami 
kat C, CE oraz brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowcy). 



   

Projekt „Perspektywy dla świetokrzyskiej branży transportowej” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej,  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020,  

Poddziałanie 8.5.3 Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych 
 

 

 

Szkoła Jazdy “TOM”  Tomasz Molendowski 
ul. Żelazna 47/51a lok. 15, 25-014 Kielce       

 

11. Tworzenie właściwych list rekrutacyjnych oraz rezerwowych odbywać się będzie z uwzględnieniem 
kryteriów premiujących określonych we wniosku o dofinansowanie: 
a) Kryterium płci – kobiety otrzymują 5 pkt 
b) Kryterium dochodowe: Kandydat, którego miesięczne dochody w gospodarstwie domowym nie 

przekraczają 150% kryterium dochodowego pomocy społecznej: 

 dla osoby samotnie gospodarującej – 951,00 zł, otrzyma 5 pkt; 

 dla osoby w rodzinie – 771,00 zł, otrzyma 5 pkt; 
12. Punkty przyznane Kandydatom ulegają zsumowaniu. 
13. W przypadku, gdy Kandydat dostarczy niekompletne lub niewłaściwie wypełnione dokumenty 

zgłoszeniowe, nie zostaną one przyjęte. 
14. Beneficjent, w oparciu o przyznaną punktację, ustali listę zakwalifikowanych osób do projektu. 
15. W przypadku wyczerpania limitu miejsc w danej fazie procesu rekrutacji zostanie sporządzona 

rezerwowa lista osób, które będą miały pierwszeństwo udziału w kolejnej fazie rekrutacji. 
16. W przypadku rezygnacji lub usunięcia z udziału w Projekcie Uczestnik z listy podstawowej zostanie 

zastąpiony osobą z listy rezerwowej. 
17. Uczestnik potwierdza prawdziwość danych zawartych w dokumentach zgłoszeniowych dotyczących jego 

osoby (formularz zgłoszeniowy) w dniu złożenia dokumentów zgłoszeniowych oraz w pierwszym dniu 
wsparcia udzielonego z Projektu (załącznik nr 3). 

18. Każdy zakwalifkowany do projektu na uczestnika Projektu zostanie powiadomiony mailowo lub listownie 
o zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie, terminie i miejscu rozpoczęcia danej formy wsparcia. 
Dopuszcza się także formę telefoniczną oraz osobistą, w celu ułatwienia przekazywania informacji. 

19. Jeżeli osoba, która została zakwalifikowana do danej edycji szkoleń, zrezygnuje z uczestnictwa przed 
rozpoczęciem udzielania wsparcia, zostanie skreślona z listy uczestników, a na jej miejsce przyjęta 
zostanie pierwsza w kolejności osoba z listy rezerwowej, sporządzonej w trakcie rekrutacji, która złożyła 
kompletne dokumenty rekrutacyjne.  

20. Udział w Projekcie jest bezpłatny, natomiast uczestnicy projektu ponoszą finansowy wkład własny w 
projekcie poprzez poniesienie we własnym zakresie kosztu badań lekarskich i psychologicznych 
stwierdzających brak przeciwwskazań do kierowania pojazdami na kat C/CE oraz stwierdzające brak 
przeciwskazań do pracy na stanowisku kierowcy (C/CE). 

21. W przypadku osób pozostających bez zatrudnienia, długotrwale bezrobotnych lub tych, których dochód 
nie przekracza na osobę w rodzinie 150% kryterium dochodowego pomocy społecznej, możliwe będzie 
podjęcie indywidualnej decyzji o zwolnieniu z opłat na pisemny wniosek samego UP. 

22. W ramach Projektu Beneficjent zapewnia: 
 wykwalifikowaną kadrę trenerów  
 organizację kursów na prawo jazdy kat C, CE oraz kursu uprawniającego do przewozu rzeczy (KWP C)  
 materiały szkoleniowe 
 organizację egzaminu (jednorazowo) 
 szkolenia z pracodawcami prowadzącymi przewóz rzeczy 

23. Decyzję o uruchomieniu grupy podejmuje Beneficjent po zebraniu odpowiedniej liczby uczestników oraz 
ustaleniu dla nich harmonogramu zajęć. Uczestnicy projektu będą informowani o miejscu i terminie 
szkoleń teoretycznych drogą mailową i/lub telefonicznie zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi w 
formularzu zgłoszeniowym. Termin i miejsce zajęć praktycznych ustalane będą indywidualnie z 
Uczestnikami projektu drogą mailową i/lub telefonicznie zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi w 
formularzu zgłoszeniowym 

24. Zajęcia teoretyczne odbywać się będą głównie w trybie wieczorowym i weekendowym a praktyczne 
mogą odbywać się codziennie w godz. 6-22. 
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§ 4 UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU 

1. W ramach udziału w Projekcie, poza prawem uczestnictwa w zajęciach szkoleniowych każdy uczestnik 
projektu otrzyma:  
 materiały szkoleniowe 
 w przypadku zakończenia szkolenia teoretycznego i praktycznego, zdaniu egzaminów 

wewnętrznych, pokrycie kosztów egzaminu państwowego (jednorazowo)  
2. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do:  

a) potwierdzania swojej obecności na zajęciach poprzez złożenie podpisu na prowadzonej 
dokumentacji szkolenia (lista obecności/karta zajęć praktycznych);  

b) punktualnego przychodzenia na zajęcia teoretyczne i praktyczne;  
c) usprawiedliwiania opuszczonych zajęć poprzez złożenie pisemnych wyjaśnień i/lub dokument 

potwierdzający wystąpienie okoliczności uniemożliwiających udział w zajęciach (usprawiedliwienie 
musi nastąpić w okresie maksymalnie 3 dni od wystąpienia absencji);  

d) przestrzeganie niniejszego regulaminu;  
e) przystąpienia do pierwszego egzaminu niezwłocznie po ukończeniu szkolenia w terminie 

uzgodnionym z personelem projektu; 
f) w przypadku negatywnego wyniku egzaminu uczestnik zobowiązany jest bez zbędnej zwłoki do 

przystąpienia do kolejnego egzaminu na własny koszt. Uczestnik zobowiązuje się dokonać rejestracji 
na kolejny egzamin bez zbędnej zwłoki w dniu negatywnego wyniku egzaminu. Uczestnik obliguje 
się do nabycia kwalifikacji zawodowych poprzez uzyskanie pozytywnego wyniku 
egzaminu/egzaminów w ramach szkoleń, w których uczestniczył; 

g) niezwłocznego informowania o zmianach danych osobowych, kontaktowych i innych danych 
przedstawionych na dokumentach zgłoszeniowych do Projektu  oraz o wszystkich zdarzeniach 
mogących zakłócić jego dalszy udział w Projekcie. 

3. Dopuszcza się zmianę terminu zajęć praktycznych w ramach kat C lub KWPC na 24 godziny przed 
terminem tych zajęć. 

4. Uczestnik Projektu oświadcza, że nie będzie brał udziału na zajęciach pod wpływem alkoholu, 
narkotyków ani innych środków odurzających. 

5. Warunkiem pozytywnego ukończenia szkolenia oraz możliwości zdawania egzaminów zewnętrznych jest 
ukończenie szkolenia oraz zdanie egzaminów wewnętrznych (kat C oraz CE) lub udział w 100% szkoleń 
teoretycznych i praktycznych KWPC. 

6. Uczestnik obliguje się do ukończenia szkoleń w terminie nie przekraczającym: 

 kat C – 4 m-ce 

 kat C+E – 4 m-ce 

 KWPC – 4 m-ce 
od dnia rozpoczęcia szkolenia. 

7. Uczestnik Projektu zostaje skreślony z listy uczestników w przypadku złożenia pisemnej rezygnacji z 
uczestnictwa w Projekcie, w przypadku rażącego nieprzestrzegania regulaminu. Beneficjent może 
wystąpić z żądaniem zwrotu środków finansowych związanych z uczestnictwem w projekcie i szkoleniach 
w ramach projektu.  

 

§ 5 ZASADY REZYGNACJI, PRZERWANIA LUB ZAKOŃCZENIA UDZIAŁU W PROJEKCIE 

1. Rezygnacja UP z udziału w Projekcie przed zakończeniem udziału w przewidzianych dla niego formach 
wsparcia wiąże się z konsekwencjami finansowymi w postaci zwrotu kosztów poniesionych w związku z 
jego dotychczasowym udziałem w Projekcie.  

2. Nieobecności wymagają uzasadnienia i usprawiedliwienia w terminie do 7 dni od momentu ich 
wystąpienia. W przypadku nieobecności spowodowanej chorobą lub problemami zdrowotnymi, 
uczestnik Projektu zobowiązany jest do dostarczenia do Biura Projektu zwolnienia lekarskiego.  
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3. Wcześniejsze wyjścia z zajęć lub spóźnienia również będą wymagały złożenia przez uczestnika Projektu 
stosownego wyjaśnienia. 

4. Nieusprawiedliwiona nieobecność jest równoznaczna z rezygnacją uczestnika Projektu z dalszego 
uczestnictwa w Projekcie i może się wiązać z konsekwencjami finansowymi, o których mowa w § 5 pkt. 
1. 

5. W przypadkach o którym mowa w punktach 1 i 6 niniejszego paragrafu oraz rezygnacji z uczestnictwa w 
Projekcie z innych powodów Beneficjent może obciążyć uczestnika Projektu kosztami jego uczestnictwa 
w projekcie do wysokości stanowiącej 100% wartości wsparcia przypadającego na jednego uczestnika 
(koszt udziału 1 uczestnika w projekcie wynosi w zależności od kursu: kurs kat. C – 2.645,00 zł; kurs kat. 
C+E – 2.445,63 zł; kurs Kwalifikacja Wstępna Przyspieszona dla kat. C – 2.516,00 zł, powiększonymi o 
koszty pośrednie związane z realizacją projektu (dodatkowo 25% wartości szkoleń). 

6. Beneficjent zastrzega sobie prawo do skreślenia UP z listy uczestników, w przypadkach rażącego 
naruszenia porządku organizacyjnego, a w szczególności w przypadku naruszenia nietykalności cielesnej 
innego uczestnika szkolenia, trenera, pracownika Projektu, udowodnionego aktu kradzieży lub 
wandalizmu. Skreślenie z listy uczestników z wyżej wymienionych przyczyn zobowiązuje uczestnika do 
wniesienia opłaty stanowiącej do 100% wartości wszystkich świadczeń otrzymanych przez niego w 
ramach Projektu w terminie 14 dni od decyzji o skreśleniu uczestnika, powiększonymi o koszty 
pośrednie związane z realizacją projektu (dodatkowo 25% wartości szkoleń). 

7. Zwrot kosztów (kara umowna) wyliczany jest indywidualnie a ostateczna wartość środków wskazana jest 
w piśmie stanowiącym wezwanie do zwrotu środków. 

8. Zakończenie uczestnictwa w Projekcie oznacza skorzystanie ze wszystkich form wsparcia przewidzianych 
w ścieżce uczestnictwa (tj. kurs i egzamin). Dodatkowo ukończenie kursu i egzaminu zostanie poparte 
odpowiednim dokumentem potwierdzającym nabycie odpowiednich kwalifikacji zawodowych. Uczestnik 
projektu po zdanym egzaminie obowiązany jest do przedłożenia Beneficjentowi protokołu 
potwierdzającego pozytywny wynik egzaminu. 

 

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie postanowienia wynikające z Umowy o 
dofinansowanie Projektu oraz obowiązujące wytyczne i zasady w zakresie realizacji Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.  

2. Beneficjent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie w przypadku, 
gdyby było to konieczne z uwagi na zmianę warunków realizacji Projektu, a także w przypadku 
pisemnego zalecenia wprowadzenia określonych zmian ze strony Instytucji Zarządzającej.  

3. O wszelkich zmianach dotyczących zasad i warunków wsparcia i uczestnictwa w Projekcie uczestnicy 
zostaną indywidualnie poinformowani przez Beneficjenta telefonicznie lub za pośrednictwem poczty 
elektronicznej. Beneficjent zamieści również odpowiednie informacje na podstronie internetowej 
Projektu. 

4. Ogólny nadzór nad realizacją Projektu oraz rozstrzyganie spraw nieuregulowanych w Regulaminie należy 
do kompetencji Kierownika Projektu. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu, wiążąca dla 
Uczestników projektu, należy do Beneficjenta. 

5. Decyzje Kierownika Projektu i Beneficjenta są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 
6. Integralną część Regulaminu stanowią Załączniki 1-4. 
7. Regulamin wchodzi w życie z 20.07.2021 r. do końca realizacji Projektu. 

 
Załączniki: 
Załącznik nr 1 wzór formularza zgłoszeniowego, 
Załącznik nr 2 wzór oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych 
Załącznik nr 3 wzór deklaracji uczestnictwa 
Załącznik nr 4 wzór umowy szkoleniowej 
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Załącznik nr 1 do regulaminu 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU  
„PERSPEKTYWY DLA ŚWIĘTOKRZYSKIEJ BRANŻY TRANSPORTOWEJ” 

 

Imię (imiona):  
 

Nazwisko  

PESEL:  Data urodzenia:  Płeć:  

Wykształcenie: 

(na dzień podpisania 
formularza) 

     niższe niż podstawowe 
(bez formalnego wykształcenia) 

    podstawowe 
(ukończona szkoła podstawowa) 

     gimnazjalne 
(ukończone gimnazjum) 

     ponadgimnazjalne 
(ukończone liceum ogólnokształcące, liceum 
profilowane, technikum, uzupełniające liceum 
ogólnokształcące, technikum uzupełniające lub 
zasadniczą szkołę zawodową) 

    policealne 
(ukończona szkoła policealna) 

    wyższe 
(tytuł: licencjat, inżynier, 
magister lub doktor) 

Adres zamieszkania: 
(Zgodnie z Kodeksem 
Cywilnym miejscem 
zamieszkania osoby 
fizycznej jest miejscowość, 
w której ta osoba przebywa 
z zamiarem stałego pobytu): 

Województwo:  Powiat:  

Gmina:  Kod pocztowy:  

Miejscowość:  Ulica:  

Nr domu:  Nr lokalu:  

Telefon kontaktowy:  Adres e-mail:  

DEKLARACJA UDZIAŁU W FORMACH WSPARCIA 
Deklaruję chęć  udziału w następujących kursach: 
zaznaczyć właściwe wpisując „X” 

prawo jazdy kat. C               prawo jazdy kat. C+E             KWP C 

KRYTERIA KWALIFIKUJĄCE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE (proszę odnieść się do każdego punktu) 

Zamieszkuję w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, pracuję lub uczę się na terenie woj. świętokrzyskiego Nie Tak 

Posiadam ważne prawo jazdy kat B Nie  Tak 

Osiągam minimalny wiek do kierowania pojazdami kategorii C (w dniu odebrania uprawnień będę 
miał/-a 21 lat) 

Nie  Tak 

Korzystam z tego samego typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych przez Unię 
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Nie Tak 

STATUS OSOBY NA RYNKU PRACY W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU 

 osoba bezrobotna niezarejestrowana w ewidencji 
urzędów pracy 

w tym: 

 osoba długotrwale bezrobotna 

  inne 

 osoba bezrobotna zarejestrowana w ewidencji 
urzędów pracy 

w tym: 

  osoba długotrwale bezrobotna 

  inne 

 osoba bierna zawodowo w tym: 

 inne 

 osoba ucząca się 

 osoba nieuczestnicząca w kształceniu lub szkoleniu 

  osoba pracująca w tym: 

 osoba pracująca w administracji rządowej 

 osoba pracująca w administracji samorządowej 

 inne 

 osoba pracująca w MMŚP 

  osoba pracująca w organizacji pozarządowej 

  osoba prowadząca działalność na własny rachunek 

 osoba pracująca w dużym przedsiębiorstwie 

Wykonywany zawód: 
………………………………………………………………………………….................................... 

Zatrudniony w (miejsce zatrudnienia): 
……….…………………………………………………………………………………… 
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STATUS UCZESTNIKA PROJEKT W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU (prosimy o odniesienie się do każdego punktu)
Jestem osobą należącą do mniejszości narodowej lub etnicznej, 
migrantem, osobą obcego pochodzenia (dane wrażliwe) 

Nie    Odmowa podania informacji Tak 

Jestem osobą bezdomną lub dotkniętą wykluczeniem z dostępu do 
mieszkań  

Nie Tak 

Jestem osobą z niepełnosprawnościami (dane wrażliwe) Nie   Odmowa podania informacji Tak 

Jestem osobą przebywającą w gospodarstwie domowym bez osób 
pracujących 

Nie 

Tak, 
 w tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi 
pozostającymi na utrzymaniu         
□   Nie       □   Tak 

Jestem osobą żyjącą w gospodarstwie składającym się z jednej 
osoby dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu 

Nie Tak 

Jestem osobą w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (inne niż 
wymienione powyżej) (dane wrażliwe) 

 uczestnik projektu jest osobą, która posiada wykształcenie na poziomie 
ISCED 0 będąca poza wiekiem typowym dla ukończenia poziomu ISCED 
1 – czyli nie posiada wykształcenia podstawowego i jest w wieku poza 
wiekiem typowym dla ukończenia tego wykształcenia 
lub 

 uczestnik jest byłym więźniem, narkomanem, osobą bezdomną lub 
wykluczoną z dostępu do mieszkań, 
lub 

 uczestnik zamieszkuje na terenach wiejskich 

Nie    Odmowa podania informacji Tak 

INFORMACJE DODATKOWE 
Odmowa podania informacji nie dyskwalifikuje Kandydata z udziału w projekcie, może jednak ograniczyć liczbę punktów do uzyskania w rekrutacji.

OŚWIADCZENIE O KRYTERIUM DOCHODOWYM 

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że mój dochód przekracza / nie przekracza* 150% kryterium dochodowego pomocy 
społecznej.  *Niepotrzebne skreślić 
Informacja dodatkowa: 
Kryterium dochodowe, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów 
dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, wynosi na osobę samotnie gospodarującą – 701,00 zł, a na osobę 
w rodzinie 528,00 zł. 
Tym samym 150% kryterium dochodowego wynosi odpowiednio 1051,50 zł na osobę w przypadku osób samotnie gospodarujących 
oraz 792,00 zł na osobę w przypadku osób zamieszkujących z innymi członkami rodziny. 

OŚWIADCZENIA: 
 Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233  §1 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie 

prawdy, niniejszym oświadczam, że dane podane w formularzu są zgodne z prawdą i odpowiadają stanowi faktycznemu. 

 Nie byłam/-em karana/-y za przestępstwo skarbowe oraz korzystam w pełni z praw publicznych i posiadam pełną zdolność do 
czynności prawnych; 

 Nie byłam/-em karana/-y karą zakazu dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 
r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 885); 

 Zostałem/-am poinformowany/-a, że projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 

 Wyrażam zgodę na upowszechnianie mojego wizerunku w materiałach zdjęciowych, audiowizualnych i prezentacjach na potrzeby 
informacji i promocji Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.).  

 Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/-am się z zasadami udziału w ww. projekcie zawartymi w Regulaminie rekrutacji i 
uczestnictwa w projekcie i zgodnie z jego wymogami jestem uprawniony/-a do uczestnictwa w nim.  

 Jestem świadomy/-a, iż złożenie zgłoszenia nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w projekcie. 

 Oświadczam, że spełniam warunek przynależności do grupy docelowej określonej w projekcie, tzn.  
- z własnej inicjatywy jestem zainteresowana/y zdobyciem, uzupełnieniem lub  podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, 
- zamieszkuję w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, pracuję lub uczę się, na terenie woj. świętokrzyskiego 
- posiadam ważne prawo jazdy kat. B oraz osiągam minimalny wiek wymagalny do kierowania pojazdami odpowiedniej kategorii. 

 
 
………………………………………………                                                                                                                   ………………………………………………… 
Miejscowość, data                                                                                                                                                   Czytelny podpis Kandydata  
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 Załącznik nr 2 do regulaminu 
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU 

W związku z przystąpieniem do projektu pn. Perspektywy dla świętokrzyskiej branży transportowej oświadczam, że 
przyjmuję do wiadomości, iż: 

1) administratorem moich danych osobowych jest Zarząd Województwa Świętokrzyskiego dla zbioru Regionalny 
Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pełniący rolę Instytucji Zarządzającej dla 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, mający siedzibę przy Al. IX 
Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce; 

2) administratorem moich danych osobowych jest Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego dla zbioru 
Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych, z siedzibą w Warszawie, przy 
Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa. 

3) Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi ww. projektu, dofinansowanego ze środków  
Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Świętokrzyskiego  na  lata 2014 – 2020 (RPOWŚ), w 
szczególności: 

a) udzielenia wsparcia, 
b) potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, 
c) monitoringu, 
d) ewaluacji, 
e) kontroli, 
f) audytu prowadzonego przez upoważnione instytucje, 
g) sprawozdawczości, 
h) rozliczenia projektu, 
i) zachowania trwałości projektu, 
j) archiwizacji. 

4) Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa w art. 6 ust. 
1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej RODO – dane osobowe są 
niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 
2020 (RPOWŚ 2014-2020) 

5) moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Zarządzającej,  beneficjentowi 
realizującemu projekt – Tomasz Molendowski TOM, ul. Żelazna 47/51A/15 oraz podmiotom, które na zlecenie 
beneficjenta uczestniczą w realizacji  projektu nie dotyczy. Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione 
firmom badawczym realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej oraz specjalistycznym firmom realizującym na 
zlecenie IZ kontrole w ramach RPOWŚ 2014 - 2020; 

6) Moje dane osobowe mogą być ujawnione osobom fizycznym lub prawnym, upoważnionym przez administratora 
lub Beneficjenta, w związku z realizacją celów o których mowa w pkt. 2, podmiotom upoważnionym na 
podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi (w przypadku korespondencji papierowej), 
stronom i innym uczestnikom postepowań administracyjnych. 

7) Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest równoznaczna z 
brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu. 

8) Przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu  Ochrony Danych Osobowych. 

9) Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia projektu Perspektywy dla świętokrzyskiej 
branży transportowej oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji. 

10) Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

 

 
 

…..……………………………………… …………………………………………… 

MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU* 
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Załącznik nr 3 do regulaminu 
 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
 

Nazwisko i Imię (imiona) 
 

PESEL 
 

Adres zamieszkania 

 

 

Ja, niżej podpisany/-a:    

1. Deklaruję uczestnictwo w projekcie pt. Perspektywy dla świętokrzyskiej branży transportowej nr RPSW.08.05.03-

26-0090/19 - realizowanym przez Tomasza Molendowskiego TOM, ul. Żelazna 47/51A lok. 15, 25-014 Kielce. Projekt 

jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program 

Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Podziałanie 8.5.3 Edukacja formalna i pozaformalna osób 

dorosłych 

2. Z własnej inicjatywy jestem zainteresowany/-a zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych.  

3. Zamieszkuję w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, pracuję lub uczę się na terenie woj. świętokrzyskiego. 

4. Posiadam ważne prawo jazdy kat. B oraz osiągam minimalny wiek do kierowania pojazdami kategorii C (w dniu 

odebrania uprawnień będę miał/-a 21 lat). 

5. Zapoznałem/-am się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, akceptuję jego postanowienia i zobowiązuję 

się do jego przestrzegania.  

6. Oświadczam, że spełniam kryteria kwalifikowalności do udziału w projekcie. 

7. Świadomy(a) odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego oświadczenia  

lub zatajenie prawdy, niniejszym oświadczam, że dane zawarte w deklaracji uczestnictwa są zgodne z prawdą.  

8. Na dzień otrzymania pierwszej formy wsparcia w ramach projektu Perspektywy dla świętokrzyskiej branży 

transportowej: 

potwierdzam aktualność moich danych zawartych w złożonym formularzu zgłoszeniowym do projektu  

zmianie uległy następujące dane zawarte w złożonym formularzu zgłoszeniowym: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

         
................................................. 
Miejscowość i data 

.................................................. 
Czytelny podpis uczestnika projektu 
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Załącznik nr 4 do regulaminu 
 

UMOWA SZKOLENIOWA 

w ramach projektu Perspektywy dla świętokrzyskiej branży transportowej – projekt 
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Działanie 8.5, Poddziałanie 
8.5.3 Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych RPSW.08.05.03-26-0090/19, zawarta 

 
w dniu                 w Kielcach pomiędzy: 
firmą Tomasz Molendowski TOM, z siedzibą ul. Żelazna 47/51A/15, 25-014 Kielce 

reprezentowaną przez Tomasza Molendowskiego – właściciela, 

zwaną dalej „Organizatorem szkolenia” 

a Panem/Panią , PESEL_   
zamieszkałym/zamieszkałą: 

 

zwanym/ą dalej „Uczestnikiem szkolenia”. 
 

§1 

1. Umowa reguluje zasady uczestnictwa Uczestnika szkolenia w szkoleniach w ramach projektu 
Perspektywy dla świętokrzyskiej branży transportowej, tj: 

 kurs prawa jazdy kat. C- 50 godzin (część teoretyczna 20 godzin;  część praktyczna 30 
godzin), 

 kurs prawa jazdy kat. C+E - 25 godzin (część praktyczna 25 godzin), 

 kursu Kwalifikacji Wstępnej Przyspieszonej (przewóz rzeczy - blok programowy C, C1, C+E, 
C1+E) (w skrócie KWPC) - 140 godzin (część teoretyczna w formie e-learningowej 130 
godzin; część praktyczna 10 godzin). 

zgodnie z wymiarem określonym w formularzu zgłoszeniowym do projektu.  

2. Szkolenia zostaną przeprowadzone przez Organizatora szkoleń zgodnie z warunkami określonymi 
w niniejszej umowie oraz obowiązującymi przepisami w zakresie szkolenia kierowców. 

3. Uczestnik Szkolenia w ramach udziału w szkoleniu jest zobowiązany do: 

 uzupełnienia niezbędnych danych i dostarczenia podpisanych dokumentów: umowy 
szkoleniowej, oświadczenia uczestnika projektu, deklaracji udziału w projekcie, oświadczenia o 
wniesionym wkładzie własnym do projektu; 

 regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach, na które został/a 
zakwalifikowany/a w ramach Projektu, 

 wypełnienia i podpisania niezbędnych dokumentów dotyczących przebiegu  szkolenia: list 
obecności, odbioru materiałów szkoleniowych, kart szkolenia praktycznego i innych; 

 bieżącego informowania Organizatora szkolenia o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić 
lub uniemożliwić dalszy udział w Projekcie, 

 uczestnictwa w egzaminach wewnętrznych i osiągania postępów w nauce, tak aby pod koniec 
szkolenia osiągnąć zakładane efekty szkolenia oraz zdać egzamin zewnętrzny potwierdzający 
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nabycie kwalifikacji w zakresie objętym szkoleniem/szkoleniami; 

 przystąpienia po ukończeniu szkolenia do zewnętrznego egzaminu w Wojewódzkim Ośrodku 
Ruchu Drogowego (w zakresie prawa jazdy kat C i/lub prawa jazdy kat CE) i/lub egzaminu 
przed komisją powołaną przez Wojewodę Świętokrzyskiego (w ramach świadectwa Kwalifikacji 
Wstępnej Przyspieszonej na przewóz rzeczy – KWPC). 

 

4. Organizator Szkolenia jest zobowiązany do: 
a) przeprowadzenia szkoleń zgodnie z obowiązującym przepisami prawnymi: 

- Ustawy z dn. 05.01.2011 o kierujących pojazdami 
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 27.10.2005 w sprawie szkolenia, 
egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i 
egzaminatorów 
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 01.04.2010 w sprawie szkolenia kierowców 
wykonujących przewóz drogowy. 

b) zapewnienia Uczestnikom/-czkom szkolenia wykwalifikowaną kadrę trenerów 
c) zapewnienia Uczestnikom/-czkom szkolenia materiałów szkoleniowych  
d) zorganizowania wewnętrznych egzaminów na kat C i/lub kat CE po zakończonych 

szkoleniach; 
e) opłacenia jednorazowo egzaminu zewnętrznego na kat C i/lub kat C i/lub KWPC; 
f) zapewnienia Uczestnikom/-czkom szkolenia warunków niezbędnych do realizację szkoleń 

(pojazdy, infrastruktura placu manewrowego oraz infrastruktura Ośrodka Szkolenia 
Kierowców) 

g) zapewnienia Uczestnikom/-czkom szkolenia z pracodawcami prowadzącymi przewóz rzeczy. 
 

5. Uczestnik/-czka szkolenia jest zobowiązany do: 
a) potwierdzania swojej obecności na zajęciach poprzez złożenie podpisu na prowadzonej 

dokumentacji szkolenia (lista obecności/karta zajęć praktycznych);  
b) punktualnego przychodzenia na zajęcia teoretyczne i praktyczne;  
c) usprawiedliwiania opuszczonych zajęć poprzez złożenie pisemnych wyjaśnień i/lub dokument 

potwierdzający wystąpienie okoliczności uniemożliwiających udział w zajęciach 
(usprawiedliwienie musi nastąpić w okresie maksymalnie 3 dni od wystąpienia absencji);  

d) przestrzeganie postanowień regulaminu projektu oraz niniejszej umowy;  
e) przystąpienia do pierwszego egzaminu niezwłocznie po ukończeniu szkolenia w terminie 

uzgodnionym z personelem projektu 
f) w przypadku negatywnego wyniku egzaminu uczestnik zobowiązany jest bez zbędnej zwłoki do 

przystąpienia do kolejnego egzaminu na własny koszt. Uczestnik zobowiązuje się dokonać 
rejestracji na kolejny egzamin bez zbędnej zwłoki w dniu negatywnego wyniku egzaminu. 
Uczestnik obliguje się do nabycia kwalifikacji zawodowych poprzez uzyskanie pozytywnego 
wyniku egzaminu /egzaminów w ramach szkoleń, w których uczestniczył. 

g) niezwłocznego informowania o zmianach danych osobowych, kontaktowych i innych danych 
przedstawionych na dokumentach zgłoszeniowych do Projektu  oraz o wszystkich zdarzeniach 
mogących zakłócić jego dalszy udział w Projekcie. 

 
6. Dopuszcza się zmianę terminu zajęć praktycznych w ramach kat C lub KWPC na 24 godziny przed 

terminem tych zajęć. 
7. Uczestnik/-czka szkolenia najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia zadeklaruje udział oraz 

podpisze własnoręcznie „Oświadczenie Uczestnika Projektu” dotyczące przetwarzania jego 
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danych przez Organizatora Szkoleń w związku z realizacją projektu. Osoby, które nie zadeklarują 
udziału nie będą brały udziału w szkoleniu. 

8. Uczestnik/-czka szkolenia oświadcza, że został poinformowany o: 

 źródle dofinansowania szkolenia (Unia Europejska, Europejski Fundusz  Społeczny); 

 obowiązku potwierdzania odbioru materiałów szkoleniowych, zaświadczeń  i wypełniania 
innych dokumentów wymaganych w trakcie szkolenia; 

 obowiązku przestrzegania zasad kultury osobistej i bezpieczeństwa w trakcie  szkoleń. 
 

§2 
1. W przypadku gdy Uczestnik/-czka szkolenia: 

 nie stawi się na szkolenie bez usprawiedliwienia, 

 opuści więcej niż 20% czasu trwania szkolenia, 

 nie przystąpi do egzaminu zewnętrznego, 

 nie dopełnia innych warunków uczestnictwa w Projekcie określonych w Regulaminie 
rekrutacji i uczestnictwa w projekcie z przyczyn niezależnych od Organizatora szkoleń, co 
może poskutkować nierozliczeniem przez Instytucję Zarządzającą kosztu uczestnictwa w 
Projekcie, 

jest zobowiązany do zapłacenia na rzecz Organizatora szkoleń całkowitego kosztu szkolenia 

przypadającego na jednego Uczestnika, powiększonego o koszty pośrednie związane z realizacją 

projektu (dodatkowo 25% wartości szkoleń).  

2. Całkowity koszt szkolenia przypadający na jednego uczestnika szkolenia został określony w § 5 ust. 5 
Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie i wynosi w zależności od kursu:  
a) kurs kat. C – 2.645,00 zł;  
b) kurs kat. C+E – 2.445,63 zł;  
c) kurs Kwalifikacja Wstępna Przyspieszona dla kat. C – 2.516,00 zł,  
i będzie powiększony o dodatkowe koszty pośrednie związane z realizacją projektu (dodatkowo 

25% wartości szkoleń). 

§3 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy muszą być dokonane w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

2. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy strony zobowiązują się 
rozpatrywać w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności osiągnięcia kompromisu 
spory te będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora szkoleń. 

3. W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa, będą miały zastosowanie odpowiednie 
przepisy Kodeksu cywilnego. 

4. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron. 

 
  

 
          Uczestnik/-czka szkolenia                                                             Organizator szkoleń 

 


