Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Regulamin uczestnictwa w projekcie „Prawo jazdy szansą na pracę”

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa, rekrutacji i udzielania
wsparcia w ramach projektu „Prawo jazdy szansą na pracę”.
2. Projekt „Prawo jazdy szansą na pracę” jest realizowany w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, Oś Priorytetowa
VIII „Edukacja”, Działanie 6 „Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie
zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób
dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego”,
Poddziałanie 10 „Inwestowanie w kształcenie, szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie”,
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego.
3. Realizatorem projektu jest firma AMIGO Spółka z o.o.
4. Projekt realizowany będzie od 01.01.2018 r. do 31.12.2023 r.
5. Adresatami projektu jest 506 osób, które pracują, uczą się lub zamieszkują
w rozumieniu kodeksu cywilnego województwo zachodniopomorskie, w wieku
powyżej 18 roku życia. Wiek minimalny (wynikający z przepisów prawa) dla osób
chcących wziąć udział w szkoleniu na prawo jazdy kat. B wynosi 18 lat, dla osób
na prawo jazdy kat. C - 21 lat, dla osób na kat. D - 24 lata. W zakresie kat. C i D
prawa jazdy, wymogiem jest posiadanie przez kandydata prawa jazdy kategorii B.
Do udziału w projekcie będą zapraszane zarówno kobiety jak i mężczyźni.
W związku z tym, iż zawód kierowcy jest obecnie bardzo mocno zdominowany
przez mężczyzn, a jednocześnie nie ma żadnych przeciwwskazań do
wykonywania tego zawodu przez kobiety, Realizator planuje podjąć działania, aby
w grupie docelowej odsetek kobiet był jak największy. Kandydaci do udziału
w projekcie muszą wykazać się odpowiednim stanem zdrowia, zgodnie
z przepisami szczegółowymi (badania lekarskie na kat. B oraz badania lekarskie
i psychologiczne na kat. C i D).
6. Do projektu przyjmowane będą zarówno kobiety jak i mężczyźni. Nikt nie będzie
dyskryminowany z uwagi na płeć, wiek, rasę lub pochodzenie etniczne,
wyznawaną religię lub światopogląd, orientację seksualną i narodowość.
Zapraszamy do udziału w projekcie zarówno osoby młode jak i u schyłku ich
kariery zawodowej, osoby zamieszkujące obszary miejskie i wiejskie.
7. Proces rekrutacji będzie odbywał się w siedzibie firmy AMIGO Sp. z o.o.,
ul. Langiewicza 18/19, 70-263 Szczecin.
8. Dokumentację oraz inne informacje związane z rekrutacją gromadzi się w biurze
Realizatora projektu, w siedzibie firmy AMIGO Sp. z o.o., ul. Langiewicza 18/19,
70-263 Szczecin.
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§ 2 Cel projektu
1. Projekt zakłada zdiagnozowanie potrzeb zawodowych oraz przeszkolenie
506 osób w celu uzyskania uprawnień do prowadzenia samochodów osobowych,
dostawczych, ciężarowych i autobusów, w zależności od indywidualnych
predyspozycji zawodowych kandydatów. Po uzyskaniu kwalifikacji osoby te
zyskają pewność zatrudnienia w zawodach, w których występuje obecnie
ogromny deficyt pracowników. W projekcie założono też próbę przełamania
stereotypów i skierowanie szczególnego zaproszenia do udziału w szkoleniu
przez kobiety.
2. Wszyscy uczestnicy projektu będą uczestniczyli w zajęciach z zakresu
poradnictwa zawodowego, prowadzonych przez doradcę zawodowego
i psychologa transportu. W ramach tych zajęć, oprócz zdiagnozowania
indywidualnych predyspozycji zawodowych poruszone zostaną elementy rozwoju
osobistego, planowania ścieżki kariery zawodowej i poruszania się na rynku pracy
oraz trening umiejętności psychomotorycznych.
§ 3 Zakres wsparcia
1. Projekt zakłada wsparcie dla każdego uczestnika w następujących formach:
a) zajęcia indywidualne z doradcą zawodowym – 2 godziny,
b) zajęcia grupowe z doradcą zawodowym – 6 godzin,
c) zajęcia indywidualne z psychologiem transportu – 2 godziny,
d) zajęcia grupowe z psychologiem transportu – 12 godzin.
e) zajęcia z zakresu kursu na prawo jazdy:
 w zakresie kategorii B prawa jazdy:

zajęcia teoretyczne w grupach – 30 godzin,

zajęcia praktyczne indywidualne – 30 godzin,

egzamin wewnętrzny.
 w zakresie kategorii C prawa jazdy:

zajęcia teoretyczne w grupach – 20 godzin,

zajęcia praktyczne indywidualne – 30 godzin,

egzamin wewnętrzny.
 w zakresie kategorii D prawa jazdy:

zajęcia teoretyczne w grupach – 20 godzin,

zajęcia praktyczne indywidualne – 60 godzin,

egzamin wewnętrzny.
2. Wszyscy uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe.
3. Zajęcia określone w punkcie 1 oraz materiały z pkt. 2 są dla uczestników
bezpłatne.
4. Uczestnik w ramach wkładu własnego będzie zobowiązany do pokrycia
z własnych funduszy kosztów badań lekarskich (oraz psychologicznych
w przypadku kategorii C lub D), kosztu uzyskania profilu kandydata na kierowcę
(PKK) oraz kosztu egzaminu państwowego na prawo jazdy. Uczestnik będzie
zobowiązany do udokumentowania wyżej wymienionych kosztów poprzez
przekazanie na rzecz Realizatora projektu oryginałów rachunków lub faktur.
5. Uczestnik będzie zobowiązany do informowania Realizatora o odbytych
egzaminach na prawo jazdy oraz przekazania oryginałów „Protokołów
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przeprowadzonych egzaminów”. Po uzyskaniu prawa jazdy Uczestnik będzie
zobowiązany do okazania prawa jazdy w celu sporządzenia kopii dokumentu do
dokumentacji projektu.
6. 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 oraz wypełnić
i osobiście dostarczyć do biura projektu komplet wymaganych dokumentów
aplikacyjnych w dniach roboczych w godzinach od 10:00 do 16:00. Dopuszcza się
możliwość złożenia dokumentów aplikacyjnych drogą mailową (na adres
projekt@amigo.szczecin.pl) lub korespondencyjnie na adres biura projektu.
Kandydaci muszą stawić się w biurze osobiście w celu odbycia rozmowy
kwalifikacyjnej i złożenia oryginałów dokumentów.
2. W projekcie może brać udział osoba, która spełnia poniższe kryteria:
a) posiada miejsce zamieszkania, pracy lub nauki na terenie województwa
zachodniopomorskiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego),
b) w zakresie kategorii B prawa jazdy:
 deklaruje brak przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów,
 ma ukończony 18 rok życia,
c) w zakresie kategorii C prawa jazdy:
 posiada prawo jazdy kategorii B,
 deklaruje brak przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych
do prowadzenia pojazdów,
 ma ukończony 21 rok życia,
d) w zakresie kategorii D prawa jazdy:
 posiada prawo jazdy kategorii B,
 deklaruje brak przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych
do prowadzenia pojazdów,
 ma ukończony 24 rok życia,
e) wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych i monitorowanie danych
wymaganych w systemie SL2014, na oświadczeniu stanowiącym załącznik
nr 1 do Regulaminu,
f) złożyła prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 2
do Regulaminu).
3. Osoby spełniające kryteria formalne zostaną zaproszone do rozmowy
kwalifikacyjnej prowadzonej przez komisję rekrutacyjną.
4. Lista kandydatów do projektu zostanie ogłoszona w biurze Realizatora oraz
na stronie internetowej www.amigo.szczecin.pl w zakładce dedykowanej
projektowi.
5. Kandydaci, którzy pozytywnie przejdą etap rekrutacji zostaną skierowani
na 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.
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6. Osoby, które spełniają wszystkie warunki formalne, ale nie zostały
zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie ze względu na brak miejsc, zostaną
wpisane na listę rezerwową. W przypadku: rezygnacji z udziału w projekcie osoby
z listy uczestników danej edycji, możliwe będzie zakwalifikowanie osoby z listy
rezerwowej.
7. Udział w procesie rekrutacyjnym odbywa się na koszt własny kandydata.
8. Osobie niezakwalifikowanej do udziału w projekcie przysługuje prawo do
odwołania. Odwołanie należy złożyć w formie pisemnej i dostarczyć do biura
projektu w ciągu 2 dni roboczych od ogłoszenia listy uczestników projektu.
Ostateczną decyzję w sprawie odwołania podejmuje Kierownik projektu oraz
informuje o tym kandydata w ciągu 2 dni roboczych od złożenia odwołania.
9. Terminy rekrutacji będą ogłoszone na stronie internetowej Realizatora:
www.amigo.szczecin.pl w zakładce dedykowanej projektowi.
10. Rekrutacja do każdej edycji przebiega oddzielnie.
§ 5 Warunki uczestnictwa
1. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku w procesie rekrutacji, uzyskaniu profilu
kandydata na kierowcę (PKK) oraz podpisaniu umowy, osoba zgłaszająca się
do projektu staje się Uczestnikiem projektu.
2. Uczestnictwo w projekcie wygasa w przypadku:
a) ukończenia zaplanowanej ścieżki wsparcia w projekcie i przekazaniu
wymaganych dokumentów po zdanym egzaminie państwowym na prawo
jazdy,
b) pisemnej rezygnacji Uczestnika wraz z podaniem uzasadnionej przyczyny,
c) skreślenia Uczestnika ze względu na częsty i powtarzający się brak obecności
na zajęciach (ostrzeżenie o możliwości skreślenia zostanie przekazane
Uczestnikowi w przypadku opuszczenia 10% zaplanowanych zajęć, skreślenie
po opuszczeniu 20% zaplanowanych zajęć)
3. Uczestnik, który zrezygnował z uczestnictwa w projekcie lub został skreślony,
będzie obciążony kosztami przeprowadzonych z Uczestnikiem zajęć według
stawek ogólnych Realizatora.
4. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika możliwe jest przeprowadzenie
rekrutacji uzupełniającej spośród kandydatów znajdujących się na liście
rezerwowej.
§ 6 Postanowienia końcowe
1. Wszelkie problemy wynikające z realizacji projektu powinny być niezwłocznie
zgłaszane do Kierownika projektu.
2. Realizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do niniejszego
Regulaminu.
3. Załącznikami do Regulaminu są „Oświadczenie Uczestnika projektu” oraz
„Formularz zgłoszeniowy”.
4. Ogólny nadzór nad realizacją Projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie są
uregulowane niniejszym Regulaminem należą do Kierownika projektu.
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Załącznik nr 1

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU
W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Prawo jazdy szansą na pracę” oświadczam, że przyjmuję do
wiadomości, iż:
1. administratorem moich danych osobowych jest Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego pełniący
funkcję
Instytucji
Zarządzającej
dla
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Zachodniopomorskiego 2014-2020;
2. podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 ust. 2 pkt 2
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 t.j.) – dane
osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego 2014-2020 na podstawie:
w odniesieniu do zbioru Projekty RPO WZ 2014-2020:
1) rozporządzenia 1303/2013;
2) rozporządzenia nr 1304/2013;
3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020;
w odniesieniu do zbioru centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych:
1) rozporządzenia nr 1303/2013;
2) rozporządzenia nr 1304/2013;
3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020;
4) rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) Nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiające
szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz
szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami
zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi;
3. moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu pn. „Prawo jazdy szansą na
pracę”, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu
i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (RPO WZ 2014-2020);
4. moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzki Urząd
Pracy w Szczecinie, ul. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin, beneficjentowi realizującemu projekt - AMIGO
Spółka z o.o., ul. Langiewicza 18/19, 70-263 Szczecin;
moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie
1
Powierzającego , Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta; moje dane osobowe mogą zostać również
powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Powierzającego, Instytucji Pośredniczącej
oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach RPO WZ 2014-2020;
5. podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości
udzielenia wsparcia w ramach projektu;
6. w ciągu 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dot. mojego statusu na rynku pracy
oraz informacje nt. udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji;
7. w ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dot. mojego statusu na rynku
pracy;
8. mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

…..………………………………………
miejscowość i data

1

……………………………………………
czytelny podpis Uczestnika projektu

Powierzający oznacza Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, który jako administrator danych osobowych powierzył
Instytucji Pośredniczącej w drodze odrębnego Porozumienia w sprawie powierzenia Instytucji Pośredniczącej przetwarzania
danych osobowych w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego
2014-2020 przetwarzanie danych osobowych ze zbiorów: (1) Projekty RPO WZ 2014-2020, (2) Centralny system
teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych.
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Załącznik nr 2

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Do projektu „Prawo jazdy szansą na pracę”, realizowanego przez AMIGO Sp. z o.o. w Szczecinie.
Prosimy o wypełnienie formularza DRUKOWANYMI LITERAMI. Wszystkie pola są wymagane. W przypadku
pytań dotyczących projektu prosimy kontaktować się z naszym biurem pod numerem telefonu 91 852 14 00.

1. Dane Uczestnika
Nazwisko: ………………………………………………………………………………………………………………………
Imię: ……………………………………………………………… PESEL : …………………………………………………
Miejsce urodzenia: ……………………………………………………………… Wiek: ……………………………………
Wykształcenie:

wyższe,

policealne,

ponadgimnazjalne,

gimnazjalne

niższe niż podstawowe

podstawowe,
2. Dane kontaktowe:

województwo ……………………………………………………… powiat …………………………………………………
gmina ……………………………………… kod pocztowy ……-……… miejscowość ……………………………………
ulica …………………………………………………………… numer budynku ……………………… lokal ………………
adres e-mail ………………………………………………… LUB telefon kontaktowy ……………………………………
3. Szczegóły wsparcia:
- 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 zawodowa
w tym:

osoba ucząca się,

osoba nieuczestnicząca w kształceniu lub szkoleniu,

inne

osoba pracująca
w tym:

osoba pracująca w administracji rządowej,

osoba pracująca w administracji samorządowej

osoba prowadząca działalność na własny rachunek,
osoba pracująca w dużym przedsiębiorstwie,

osoba pracująca w MMŚP
osoba pracująca w organizacji pozarządowej

inne
wykonywany zawód (proszę wybrać z listy poniżej lub wpisać jaki inny): ……………………………….……………
instruktor praktycznej nauki zawodu, nauczyciel kształcenia ogólnego, nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczyciel
kształcenia zawodowego, pracownik instytucji systemu ochrony zdrowia, kluczowy pracownik instytucji pomocy i integracji
społecznej, pracownik instytucji rynku pracy, pracownik instytucji szkolnictwa wyższego, pracownik instytucji systemu
wspierania rodziny i pieczy zastępczej, pracownik ośrodka wspierania ekonomii społecznej, pracownik poradni
psychologiczno-pedagogicznej, rolnik, inny (jaki)

zatrudniony w: ………………………………………………………………………………………………….……
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4. Status Uczestnika projektu w chwili przystąpienia do projektu
- osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia
tak,

nie,

odmowa podania informacji

Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań
tak,

nie

Osoba z niepełnosprawnościami
tak,

nie,

odmowa podania informacji

Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących
tak,

nie

w tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu
tak,

nie

Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu
tak,

nie

Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione powyżej)
tak,

nie,

odmowa podania informacji

5. Zgłaszam chęć odbycia kursu (proszę wybrać jedno):
kat. B,

kat. C,

kat. D.

6. Zgłaszam chęć uczestniczenia w następującej edycji (proszę wybrać jedną pozycję kwartału i roku):
kwartał:
pierwszy,

drugi,

trzeci,

czwarty

2018,

2019,

2020,

2021,

rok:
2022,
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Oświadczenia:
1. Jestem osobą zamieszkującą,
zachodniopomorskiego:
tak,

pracującą

lub

uczącą

się

na

obszarze

województwa

nie

2. Jestem osobą o braku przeciwwskazań zdrowotnych (i psychologicznych przy kategorii C lub D) do
kierowania pojazdem w zakresie prawa jazdy kategorii, o którą ubiegam się w ramach projektu
tak,

nie

3. Zapoznałem się i akceptuję postanowienia Regulaminu uczestnictwa w projekcie „Prawo jazdy
szansą na pracę”
tak,

nie

Czy jest Pan/Pani osobą poruszającą się na wózku inwalidzkim?
tak

nie

Czy ma Pan/Pani specjalne potrzeby wynikające z niepełnosprawności, związane z uczestnictwem w rozmowie
kwalifikacyjnej?
tak (proszę wpisać w odpowiednim miejscu jakie):


nie

przestrzeń dostosowana do niepełnosprawności ruchowych:

………………………………………………………………………………………………………………………………….
 alternatywne formy materiałów:
………………………………………………………………………………………………………………………………….
 zapewnienie systemu wspomagającego słyszenie:
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
 zapewnienie tłumacza języka migowego:
………………………………………………………………………………………………………………………………….
 inne:
………………………………………………………………………………………………………………………………… .
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb rekrutacji,
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z
późn. zm.).
 Wypełnienie niniejszego formularza jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na robienie zdjęć oraz nakręcania
filmów podczas rekrutacji oraz trwania projektu, a także zgody na ich publikację i rozpowszechnianie w celach
informacyjno – promocyjnych.
 „Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji szkolenia oraz rozliczenia, kontroli
środków i ewaluacji, z których sfinansowano szkolenie.
 Administratorem moich danych osobowych jest Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, mający
siedzibę przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin.
 Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

…..………………………………………
miejscowość i data

……………………………………………
czytelny podpis Uczestnika projektu
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