
 

Regulamin rekrutacyjny w projekcie pt. „Pracownik-Ratownik” 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 

OŚ Priorytetowa IX Jakość Edukacji i  Kompetencji w Regionie 

Działanie 9.5 Podnoszenie Kompetencji Osób Dorosłych w Formach Pozaszkolnych

§ 1 Ogólne informacje 

1. Firma BHPL Mateusz Miąsik realizuje projekt  

o numerze RPPK.09.05.00-18-0071/17 

pod tytułem „Pracownik-Ratownik” 

2. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś IX Jakość 

edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.5 

Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach 

pozaszkolnych. 

3. Projekt jest współfinansowany ze środków UE – 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

4. Zasięg terytorialny Projektu: województwo 

podkarpackie. 

5. Okres realizacji projektu: od 20.03.2018  

do 30.06.2019r., adres Biura Projektowego: 

ul. Słowackiego 24/8, 35-060 Rzeszów 6. Niniejszy 

regulamin określa kryteria i zasady rekrutacji oraz 

uczestnictwa w projekcie. 

                                    § 2 Cel  

Celem szczegółowym projektu jest wzrost kwalifikacji 

osób dorosłych poprzez uczestnictwo  

w pozaszkolnych formach kształcenia podczas kursu 

Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. 

§ 3 Grupa docelowa 

Projekt skierowany jest do osób dorosłych z terenu 

województwa podkarpackiego, które uczą się, pracują 

lub zamieszkują na obszarze województwa 

podkarpackiego w rozumieniu przepisów Kodeksu 

Cywilnego, które z własnej inicjatywy zainteresowane 

są zdobyciem, uzupełnieniem lub podniesieniem 

kwalifikacji zawodowych, w szczególności osoby w 

wieku 50 lat i więcej, oraz osoby o niskich 

kwalifikacjach, posiadają pełną zdolność do czynności 

prawnych, ich stan zdrowia pozwala na udzielanie 

kwalifikowanej pierwszej pomocy. 

                          § 4 Formy wsparcia 

Projekt przewiduje realizację następujących zadań: 

przeprowadzenie Kwalifikowanych Kursów Pierwszej 

Pomocy wraz z egzaminem certyfikującym. 

§ 5 Kryteria procesu rekrutacji 

1. Ogólne kryteria dostępu: 

Projekt skierowany jest do osób dorosłych z terenu 

województwa podkarpackiego, które z własnej 

inicjatywy zainteresowane są zdobyciem, 

uzupełnieniem lub podniesieniem kwalifikacji 

zawodowych. 

2. Wszystkie kryteria rekrutacyjne będą sprawdzane 

podczas weryfikacji formalnej dokumentów 

rekrutacyjnych. 

3. Formalne kryteria rekrutacji (wymagane spełnienie 

łącznie wszystkich kryteriów; ocena  0/1, tj. spełnia/nie 

spełnia): przedłożenie kompletu poprawnie 

uzupełnionych dokumentów rekrutacyjnych; osoby 

dorosłe mające w dniu rozpoczęcia udziału 

w projekcie 18 r.ż.;  osoby z obszaru województwa 

podkarpackiego (w przypadku osób fizycznych uczą 

się, pracują lub zamieszkują na obszarze 

województwa podkarpackiego w rozumieniu 

przepisów Kodeksu Cywilnego); osoby zatrudnione 

lub pełniące służbę lub będące członkiem  

w jednostkach OSP KSRG,  jednostek OSP 

włączonych do systemu Krajowego Systemu 

Ratowniczo Gaśniczego i/lub wpisanych jednostek  

w drodze decyzji administracyjnej przez Wojewodę 

Podkarpackiego  współpracujących z systemem 

Państwowego Ratownictwa Medycznego, osoby 

posiadają pełną zdolność do czynności prawnych; 

osoby posiadają stan zdrowia pozwalający  

na udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy. 

4.Premiowane kryteria rekrutacji: osoby powyżej 50 r. 

ż. (od dnia 50 urodzin) - 0-1 pkt; osoby o niskich 

kwalifikacjach posiadające wykształcenie na poziomie 

do ISCED 3 włącznie zgodnie z Międzynarodową 

Standardową Kwalifikacją Edukacji ISCED 2011 

tj. wykształcenie ponadgimnazjalne-0-1pkt. 

5. Pomocnicze kryteria rekrutacji: kolejność zgłoszeń 

(każdemu zgłoszeniu zostanie nadany indywidualny 

numer).  

6. Kryteria rekrutacji uwzględniają zasadę równych 

szans   niedyskryminacji (płci i dostępności dla osób 

niepełnosprawnych).  

7. Wypełnione dokumenty rekrutacyjne trzeba złożyć 

w Biurze Projektu od poniedziałku do piątku,  

ul. Słowackiego 24/8. Rekrutacja prowadzona jest  

w sposób ciągły od 20.03.2018r. do 30.06.2019r. 

                      § 6 Kryteria uczestnictwa 

1. Uczestnikami w kursie, który zostanie  

przeprowadzony w ramach projektu mogą być 

wyłącznie osoby, które łącznie spełniają następujące 



 

warunki: zostały zakwalifikowane do udziału  

w projekcie, które podpisały  

i dostarczyły do Biura Projektu Formularz 

Rekrutacyjny (dostępny w Biurze Projektu i/lub na 

stronie) wraz z zamieszczonym do niego 

oświadczeniem- stanowiący załącznik nr 1 niniejszego 

regulaminu, nie później niż na 20 dni kalendarzowych 

przed dniem rozpoczęcia kursu, podpisały 

upoważnienie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie 

danych osobowych, na podstawie  oświadczenia 

uczestnika Projektu stanowiącego załącznik nr 2 do 

niniejszego Regulaminu, dostarczyły  

1. Warunkiem ukończenia kursu Kwalifikowanej 

Pierwszej Pomocy jest 100% obecność uczestnika  

w godzinach objętych szkoleniem. Uczestnik swoją 

obecność, potwierdza własnoręcznym podpisem  

na liście obecności.  

2. Gdy osoba zostanie zrekrutowana, ma obowiązek 

przystąpić do kursu w wyznaczonym przez 

beneficjenta terminie.  

3. Jeżeli uczestnik/uczestniczka kursu zrezygnuje 

przed przystąpieniem do kursu,   

w trakcie jego trwania, nie przystąpi  

do egzaminu nadającego kwalifikacje ratownika, oraz 

w razie oceny negatywnej nie przystąpi do egzaminu 

poprawkowego, w wyznaczonym przez beneficjenta 

terminie zobliguje się  do zwrotu całego kosztu 

wsparcia przypadającego na jednego uczestnika. 

4. Osoba spełniająca kryteria udziału w Projekcie 

zostanie zobligowana do podpisania Deklaracji 

Uczestnictwa w Projekcie stanowiącej załącznik nr 3 

niniejszego Regulaminu. 

5. Osoba spełniająca kryteria udziału w projekcie, 

przynależąca do jednej z jednostek jest zobligowana 

do dostarczenia oświadczenia opieczętowanego i 

podpisanego przez osobę potwierdzającą 

przynależność do danej jednostki, zgodnie  

z wymogami Projektu. 

                             § 7 Monitoring, ocena 

1. Wszyscy Uczestnicy podlegają procesowi  

monitoringu, mającego na celu ocenę skuteczności 

działań podjętych w ramach Projektu. 

2. W celu przeprowadzenia procesu monitoringu 

i ewaluacji Uczestnicy Projektu są zobowiązani  

do udzielania informacji na temat realizowanych 

zadań w    Projekcie, realizacji projektu, wypełniania 

dokumentacji dotyczących monitorowania przebiegu 

wsparcia oraz satysfakcji z uczestnictwa w Projekcie. 

§ 8 Kwalifikacja do projektu 

1. O zakwalifikowaniu do udziału, w projekcie 

decyduje suma punktów uzyskanych w procesie 

rekrutacji. 

2. Zostaną utworzone listy rankingowe oraz listy 

rezerwowe w oparciu o uzyskane punkty 

uszeregowane w kolejności malejącej. 

3. Możliwa będzie rekrutacja uzupełniająca na 

podstawie list rezerwowych. 

4. Decyzja Beneficjenta jest ostateczna i nie podlega 

procedurze odwoławczej ani negocjacyjnej. 

§ 9 Postanowienia końcowe 

1. Zapisy niniejszego regulaminu podlegają 

przepisom prawa polskiego. 

2. Beneficjent Projektu zastrzega sobie prawo 

dokonywania zmian w niniejszym regulaminie. 3.  

3. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 

zamieszczenia go na stronie Internetowej 

beneficjenta. 

Załączniki do Regulaminu rekrutacji: 

1. Formularz Rekrutacyjny – załącznik nr 1 

2. Oświadczenie Uczestnika Projektu – załącznik nr 

2 

3. Deklaracja uczestnictwa w projekcie – załącznik 

nr 3 

 

Oświadczam, o zapoznaniu się z Regulaminem 

Rekrutacji i Udziału w Projekcie. Zatwierdzając 

regulamin własnoręcznym podpisem zobliguję się do 

jego przestrzegania. Swoją akceptację regulaminu 

potwierdzam własnoręcznym podpisem.  

 

 

 

……….……………………………………………… 

          Data, czytelny własnoręczny podpis osoby 

zapoznającej się z regulaminem

 


