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Tytuł projektu CZAS NA FACHOWCÓW 

Beneficjent  Miasto Ruda Śląska 

Nr umowy RPSL.11.03.00-24-014D/21-00 

Program operacyjny 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-

2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. 

Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.3. 

Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego 

rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych. 

Czas trwania 

projektu 
01.06.2022 – 30.06.2023 

 

REGULAMIN PROJEKTU 

„CZAS NA FACHOWCÓW” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2014-2020 

 

dla osi priorytetowej: XI.  Wzmocnienie potencjału edukacyjnego 

dla działania: 11.3.  Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb 

lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych. 

numer wniosku:  WND-RPSL.11.03.00-24-014D/21-002 

numer umowy:  RPSL.11.03.00-24-014D/21-00 

tytuł projektu: Czas na fachowców 

Instytucja Zarządzająca Zarząd Województwa Śląskiego pełniący rolę Instytucji 

Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (IZ). 

Instytucja Pośrednicząca Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, pełniący funkcję 

Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (IP). 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1) Regulamin określa założenia projektowe i organizacyjne, zasady realizacji, prawa i 

obowiązki uczestników projektu, walidację i monitoring a także zasady rekrutacji i 

uczestnictwa w projekcie „Czas na fachowców” współfinansowanym ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
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Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (oś priorytetowa: XI. Wzmocnienie 

potencjału edukacyjnego dla działania: 11.3. Dostosowanie oferty kształcenia 

zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych). 

2) Beneficjentem projektu (wnioskodawcą) jest Miasto Ruda Śląska, natomiast 

realizatorem projektu jest Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej, ul. Gen. 

Hallera 6. 

3) Biuro projektu mieści się w siedzibie CKZ, 41-709 Ruda Śląska, ul. Gen. Hallera 6, pok.: 

sekretariat, tel. 32 248 73 80.  

4) Projekt jest realizowany w trakcie 13 miesięcy, tj. od 01.06.2022 do 30.06.2023 roku. 

5) Zasięg projektu – 124 osoby, które ukończyły 18 lat, chcące nabyć lub uzupełnić 

kompetencje kluczowe, kwalifikacje zawodowe i umiejętności uniwersalne niezbędne  

na rynku pracy. 

§ 2 

SŁOWNIK POJĘĆ I SKRÓTÓW 

1) Ilekroć w dalszej części dokumentu jest mowa bez bliższego określenia o:  

a) Projekcie – oznacza to Projekt pn. „Czas na fachowców” realizowany w ramach osi 

priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.3. 

Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – 

kształcenie zawodowe osób dorosłych. 

b) Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin Projektu „Czas na fachowców” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-

2020. 

c) Uczestniku projektu (UP) – należy przez to rozumieć osobę zakwalifikowaną do 

udziału w projekcie, która ukończyła 18 lat, chcącą nabyć lub uzupełnić swoje 

kompetencje, kwalifikacje zawodowe i umiejętności uniwersalne niezbędne na 

rynku pracy (w tym absolwenci Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie 

Śląskiej), zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym dokumencie, w rozumieniu 

Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów 

operacyjnych na lata 2014-2020, bezpośrednio korzystające z interwencji EFS, 

d) Dyrektorze CKZ – należy przez to rozumieć osobę posiadającą pełnomocnictwo 

Prezydenta Miasta Ruda Śląska do reprezentowania interesów Miasta Ruda Śląska 

we wszystkich sprawach dotyczących realizacji Projektu. 

e) Koordynatorze projektu i specjaliście do spraw realizacji projektu – należy przez 

to rozumieć osoby zatrudnione w CKZ w celu realizacji i sprawowania nadzoru nad 

Projektem. 

f) Komisji rekrutacyjnej – należy przez to rozumieć komisję składającą się z kadry 

projektu: koordynatora projektu, koordynatora ds. zawodowych, 

g) Egzaminie zawodowym –  należy przez to rozumieć egzamin umożliwiający 

uzyskanie certyfikatu kwalifikacji zawodowej w zakresie jednej kwalifikacji, a w 
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przypadku uzyskania certyfikatów kwalifikacji zawodowych ze wszystkich 

kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz posiadania wykształcenia 

zasadniczego zawodowego, wykształcenia zasadniczego branżowego, 

wykształcenia średniego branżowego lub wykształcenia średniego - również 

dyplomu zawodowego, 

h) Instytucji certyfikującej – oznacza podmiot, który nadaje jakieś kwalifikacje. 

(Zgodnie ze Słownikiem Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji); 

i) Kształceniu ustawicznym w formach pozaszkolnych – należy przez to rozumieć 

formy uzyskiwania i uzupełniania wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, 

o których mowa w art. 117 ust.1a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe. Kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych prowadzi się w 

następujących formach pozaszkolnych:  

a. Kwalifikacyjny kurs zawodowy;  

b. Kurs umiejętności zawodowych;  

c. Kurs kompetencji ogólnych;  

d. Kurs inny niż wymienione w pkt a-c, umożliwiający uzyskiwanie i 

uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych; 

Kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych musi być realizowane zgodnie 

z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie 

kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.  

j) Kwalifikacyjnym kursie zawodowym (KKZ) – należy przez to rozumieć kurs, 

którego program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w 

zawodzie szkolnictwa branżowego w zakresie jednej kwalifikacji, którego 

ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu zawodowego w zakresie tej 

kwalifikacji, 

k) Kursy inne –  to określenie kursów, szkoleń, dla których nie została opracowana 

podstawa programowa, kursy te są oparte na innych przepisach prawnych 

regulowanych przepisami danej branży, warunki ich organizacji powinny być 

zgodne z prawodawstwem krajowym obowiązującym w tej branży. 

2) Skróty stosowane w Regulaminie:  

a) RPO WSL 2014-2020 – Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 

na lata 2014-2020. 

b) EFS – Europejski Fundusz Społeczny, 

c) IOK – Instytucja Organizująca Konkurs – Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, 

d) IP RPO WSL - WUP – Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, pełniący funkcję 

Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2014-2020, 

e) WOD – wniosek o dofinansowanie projektu „Czas na fachowców”. 

f) CKZ - Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej. 

§ 3 

ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE I ORGANIZACYJNE 
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1) Typ projektu: Poprawa jakości edukacji w szkołach i placówkach prowadzących 

kształcenie zawodowe we współpracy z otoczeniem, w szczególności z pracodawcami, 

poprzez:  

a) wzrost zatrudnienia wśród absolwentów szkół i placówek kształcenia 

zawodowego,  

poprzez poprawę efektywności realizowanego wsparcia, 

b) umożliwienie osobom dorosłym nabycie lub uzupełnienie kompetencji 

kluczowych, kwalifikacji zawodowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych 

na rynku pracy - w formach pozaszkolnych, w elastycznym systemie kształcenia 

ustawicznego wpisanego  

do systemu oświaty, 

c) rozwój współpracy szkół lub placówek prowadzących kształcenie zawodowe z ich 

otoczeniem społeczno-gospodarczym,  

2) Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu zatrudnienia wśród osób dorosłych, 

będących lub niebędących absolwentami Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie 

Śląskiej, poprzez nabycie lub uzupełnienie kompetencji kluczowych, kwalifikacji 

zawodowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy przez 124 osoby 

z woj. śląskiego (podejmujące powyższe działania z własnej inicjatywy) w okresie 

01.06.2022-30.06.2023 r., dzięki organizacji kwalifikacyjnych kursów umożliwiających 

uzyskiwanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych (kursy inne - 

wymienione w art. 117 ust. 1a pkt  5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 534)  

3) Cele szczegółowe:  

a) nauka wytwarzania oraz konfekcjonowania wyrobów odzieżowych w ramach 

Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego dla zawodu krawiec (753105), jako 

kwalifikacji pełnej MOD.03 „PROJEKTOWANIE I WYTWARZANIE WYROBÓW 

ODZIEŻOWYCH, 

b) nauka projektowania fryzur zgodna z metodą Pivot Point (lub równoważna) w 

ramach kursu umożliwiającego uzyskiwanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i 

kwalifikacji zawodowych (kursy inne - wymienione w §2, pkt 1, lit k), w zakresie 

STRZYŻEŃ I KOLORYZACJI, 

c) nauka projektowania fryzur zgodna z metodą Pivot Point (lub równoważna) w 

ramach kursu umożliwiającego uzyskiwanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i 

kwalifikacji zawodowych (kursy inne - wymienione w §2, pkt 1, lit k), w zakresie 

STYLIZACJI I BARBERSTWA, 

d) nauka laminacji rzęs i stylizacji rzęs metodą przedłużania 1 do 1, 2 do 1, 3 do 1 oraz 

henny pudrowej w ramach kursu umożliwiającego uzyskiwanie i uzupełnienie 

wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych (kursy inne - wymienione w §2, pkt 

1, lit k), w zakresie LIFTINGU I LAMINACJI RZĘS, 

e) nabycie uprawnień do kierowania wózkami jezdniowymi podnośnikowymi z 

mechanicznym napędem podnoszenia (z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem 
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oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem), w ramach kursu 

umożliwiającego uzyskiwanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji 

zawodowych (kursy inne - wymienione w §2, pkt 1, lit k), w zakresie OBSŁUGI 

WÓZKA JEZDNIOWEGO, 

f) nabycie uprawnień elektrycznych (urządzenia, instalacje i sieci 

elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kW), w ramach kursu 

umożliwiającego uzyskiwanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji 

zawodowych (kursy inne - wymienione w §2, pkt 1, lit k), w zakresie UPRAWNIEŃ 

ELEKTRYCZNYCH DO 1kV, 

g) rozwój współpracy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie 

zawodowe z ich otoczeniem społeczno - gospodarczym, 

h) wzrost poziomu kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, 

i) zwiększenie atrakcyjności oferty CKZ, 

j) zwiększenie współpracy CKZ z otoczeniem zewnętrznym, m.in. przedsiębiorcami. 

§ 4 

1. GRUPA DOCELOWA 

 

Uczestnikami projektu (odbiorcami wsparcia) mogą być wyłącznie osoby, które ukończyły 18 

lat, zamieszkujące, pracujące lub uczące się w województwie śląskim oraz chcące nabyć lub 

uzupełnić swoje kompetencje, kwalifikacje zawodowe i umiejętności uniwersalne niezbędne 

na rynku pracy (w tym absolwenci Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej): 

1) Grupa 124 osób chcących skorzystać z następujących form wsparcia:  

a) 12 osób - Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy dla zawodu krawiec, jako 

kwalifikacji pełnej  „PROJEKTOWANIE I WYTWARZANIE WYROBÓW 

ODZIEŻOWYCH, 

b) 24 osoby - kurs umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnienie wiedzy, 

umiejętności i kwalifikacji zawodowych w zakresie STRZYŻEŃ I KOLORYZACJI, 

c) 24 osoby - kurs umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnienie wiedzy, 

umiejętności i kwalifikacji zawodowych w zakresie STYLIZACJI I 

BARBERSTWA, 

d) 24 osoby - kurs umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnienie wiedzy, 

umiejętności i kwalifikacji zawodowych w zakresie LIFTINGU I LAMINACJI 

RZĘS, 

e) 20 osób - kurs umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnienie wiedzy, 

umiejętności i kwalifikacji zawodowych w zakresie OBSŁUGI WÓZKA 

JEZDNIOWEGO, 

f) 20 osób - kurs umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnienie wiedzy, 

umiejętności i kwalifikacji zawodowych w zakresie UPRAWNIEŃ 

ELEKTRYCZNYCH DO 1kV.  
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2. KRYTERIA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

1) Uczestnikiem może być osoba, która w chwili podpisywania Deklaracji 

uczestnictwa  

w Projekcie, jest dorosła, zamieszkuje, pracuje lub uczy się w województwie 

śląskim oraz jest zainteresowana uzyskiwaniem i uzupełnianiem wiedzy, 

umiejętności i kwalifikacji zawodowych i spełnia łącznie następujące kryteria:  

a) dla Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego dla zawodu krawiec, jako 

kwalifikacji pełnej  „PROJEKTOWANIE I WYTWARZANIE WYROBÓW 

ODZIEŻOWYCH wymagane jest: 

- świadectwo ukończenia gimnazjum, 

- lub świadectwo ukończenia 8 – letniej szkoły podstawowej, 

- lub świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej, branżowej 

szkoły I stopnia, technikum, liceum, studiów. 

b) dla kursu umożliwiającego uzyskiwanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności 

i kwalifikacji zawodowych w zakresie STRZYŻEŃ I KOLORYZACJI: 

- osoby posiadające zawód fryzjera lub technika usług fryzjerskich, ze 

względu na konieczność posiadania podstawowych umiejętności 

fryzjerskich, 

- lub osoby posiadające zaświadczenie swojego pracodawcy o 

aktualnym lub byłym zatrudnieniu na stanowisku zgodnym z tematyką 

kursu i wykazywały się wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do 

uczestnictwa w kursie (wzór - Załącznik nr 13),  

- pożądane doświadczenie zawodowe. 

c) dla kursu umożliwiającego uzyskiwanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności 

i kwalifikacji zawodowych w zakresie STYLIZACJI I BARBERSTWA: 

- osoby posiadające zawód fryzjera lub technika usług fryzjerskich, ze 

względu  

na konieczność posiadania podstawowych umiejętności fryzjerskich, 

- lub osoby posiadające zaświadczenie swojego pracodawcy o 

aktualnym lub byłym zatrudnieniu na stanowisku zgodnym z tematyką 

kursu i wykazywały się wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do 

uczestnictwa w kursie (wzór - Załącznik nr 13),  

- pożądane doświadczenie zawodowe. 

d) dla kursu umożliwiającego uzyskiwanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności 

i kwalifikacji zawodowych w zakresie LIFTINGU I LAMINACJI RZĘS: 

- osoby posiadające zawód fryzjera, technika usług fryzjerskich lub 

technika usług kosmetycznych ze względu na konieczność posiadania, 

podstawowej wiedzy z zakresu budowy skóry i włosów, 

- lub osoby posiadające świadectwo szkoły 

ponadpodstwowej/ponadgimnazjalnej, które potwierdzi zaliczenie 

przedmiotu biologia na poziomie minimum dostatecznym,  
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- osoby które wyrażą zgodę na wykonywanie na sobie zabiegów 

objętych tematyką kursu (zasada, że raz się jest wykonującym zabieg, 

a raz modelem), 

- lub osoby posiadające zaświadczenie swojego pracodawcy o 

aktualnym lub byłym zatrudnieniu na stanowisku zgodnym z tematyką 

kursu i wykazywały się wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do 

uczestnictwa w kursie (wzór - Załącznik nr 13).  

e) dla kursu umożliwiającego uzyskiwanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności 

i kwalifikacji zawodowych w zakresie OBSŁUGI WÓZKA JEZDNIOWEGO: 

- osoby posiadające wykształcenie co najmniej podstawowe,  

- osoby posiadające zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak 

przeciwwskazań  

do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy wózków  jezdniowych,  

f) dla kursu umożliwiającego uzyskiwanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności 

i kwalifikacji zawodowych, w zakresie UPRAWNIEŃ ELEKTRYCZNYCH DO 1kV: 

- osoby posiadające wykształcenie co najmniej zawodowe (branżowe Io) 

w zawodzie elektryk lub pokrewnym, 

- lub osoby posiadające zaświadczenie swojego pracodawcy o 

aktualnym lub byłym zatrudnieniu na stanowisku zgodnym z tematyką 

kursu i wykazywały się wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do 

uczestnictwa w kursie (wzór - Załącznik nr 13).  

2) Warunkiem ubiegania się o udział w Projekcie jest złożenie przez Kandydata 

Formularza rekrutacyjnego (wzór - Załącznik nr 1) oraz Oświadczenia Uczestnika 

Projektu (wzór - Załącznik nr 2), a także Zakresu danych uczestników projektu 

powierzonych do przetwarzania, (wzór - Załącznik nr 3). 

3) Dokumenty, o których mowa w ust. 2, muszą zostać opatrzone podpisem 

Kandydata. 

4) Osoba nie jest Uczestnikiem innego projektu współfinansowanego ze środków 

Unii Europejskiej.  

5) Uczestnictwo w Projekcie jest dobrowolne i bezpłatne. 

3. ZASADY REKRUTACJI 

1) Proces rekrutacji będzie przebiegał zgodnie z zasadą równości szans kobiet i 

mężczyzn. Każdy z potencjalnych uczestników będzie miał jednakowy dostęp do 

zaplanowanych w projekcie form wsparcia bez względu na płeć, wiek, 

niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne, wyznanie lub światopogląd, 

orientację seksualną. 

2) Rekrutacji podlegają w pierwszej kolejności: osoby, które złożyły wszystkie 

dokumenty i spełniają wszystkie kryteria uczestnictwa. Osoby zrekrutowane w 

drugiej kolejności mogą uczestniczyć w projekcie, wtedy gdy liczba UP 

zrekrutowanych w pierwszej kolejności, którzy wyrazili chęć uczestnictwa 

w projekcie, jest mniejsza od liczby miejsc w projekcie. 
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3) Rekrutację prowadzi Komisja Rekrutacyjna Projektu. 

4) Rekrutacja Uczestników prowadzona będzie w dwóch turach w następujących 

okresach:  

- I tura – sierpień – wrzesień 2022 r.,  

- II tura – listopad  – grudzień 2022 r.  

5) W przypadku niezrekrutowania założonej w projekcie liczby uczestników 

przeprowadzona zostanie rekrutacja uzupełniająca i wówczas będzie przebiegała 

ona poza terminami wyznaczonymi w ust. 4, do momentu zrekrutowania pełnej 

grupy.  

6) Formularze rekrutacyjne należy dostarczyć do Biura Projektu osobiście lub za 

pośrednictwem poczty (tradycyjnej lub elektronicznej).  

7) Informacje o terminach składania Formularzy rekrutacyjnych będą 

rozpowszechniane przez stronę internetową CKZ. 

8) Dokumenty złożone po terminie naboru lub niekompletne nie będą rozpatrywane.  

9) Weryfikacji Formularzy rekrutacyjnych dokonuje Komisja Rekrutacyjna.  

10) Zrekrutowani Kandydaci spełniający kryteria, o których mowa w §4 pkt 2, zostaną 

zakwalifikowani do udziału w Projekcie w oparciu o Formularze rekrutacyjne. Jako 

kryterium kwalifikacji przyjmuje się kolejność złożenia w biurze projektu 

formularza rekrutacyjnego (zaczynając od najwcześniejszej daty i najniższego 

numeru przyjęcia dokumentu). 

11) Osoby ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi będą miały pierwszeństwo 

udziału w projekcie. 

12) W wyniku postępowania rekrutacyjnego powstanie Lista Kandydatów podzielona 

na listę podstawową i listę rezerwową (obejmującą osoby, które nie 

zakwalifikowały się bezpośrednio ze względu na brak miejsc).  

13) Do objęcia wsparciem w ramach Projektu zostaną zakwalifikowani Kandydaci 

znajdujący się na liście podstawowej.  

14) Objęcie wsparciem w ramach Projektu Kandydata z listy rezerwowej możliwe jest  

w szczególności w przypadku rezygnacji lub usunięcia Uczestnika z Projektu, jeśli 

stan zaawansowania realizowanych w ramach Projektu działań na to pozwoli.  

15) Kandydat staje się Uczestnikiem Projektu w momencie podpisania przez niego:  

a) Umowy uczestnictwa w projekcie (wzór - Załącznik nr 4), 

b) Deklaracji uczestnictwa w Projekcie (wzór - Załącznik nr 5), 

Dokumenty te muszą być podpisane nie później niż w dniu rozpoczęcia przez daną 

osobę udziału w danej formie wsparcia. 

16) Dokumenty, o których mowa w pkt. 15, muszą zostać opatrzone podpisem 

Kandydata.  

17) Na etapie weryfikacji formalnej zostaną odrzucone wnioski osób, które nie 

spełniają warunków określonych w § 4 pkt 2 niniejszego Regulaminu.  

18) Złożenie formularza rekrutacyjnego (Załącznik nr 1), Oświadczenia Uczestnika 

Projektu (wzór - Załącznik nr 2), a także Zakresu danych uczestników projektu 
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powierzonych do przetwarzania, (wzór - Załącznik nr 3) oznacza, że kandydat 

zapoznał się z niniejszym Regulaminem, akceptuje jego zapisy i zobowiązuje się do 

ich przestrzegania.  

19) Dokumenty te muszą być podpisane nie później niż w dniu rozpoczęcia przez daną 

osobę udziału w danej formie wsparcia.  

20) Uczestnik Projektu (UP) może uczestniczyć w jednej formie wsparcia w ramach 

projektu „Czas na fachowców”. 

21) Specjalista do spraw realizacji projektu poinformuje, w terminie do 5 dni 

roboczych od zatwierdzenia List, UP ubiegających się o uczestnictwo w Projekcie o 

wynikach rekrutacji. 

22) Warunkiem zakończenia udziału w Projekcie jest zakończenie, w okresie realizacji 

Projektu, udziału w formie wsparcia, na które Uczestnik Projektu został 

skierowany.  

§ 5  

ZASADY REALIZACJI KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO W RAMACH 

KWALIFIKACJI „PROJEKTOWANIE I WYTWARZANIE WYROBÓW ODZIEŻOWYCH”,  

DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU 

1) Decyzję o skierowaniu Uczestnika do udziału w kwalifikacyjnym kursie zawodowym   

dla zawodu krawiec (753105), w ramach kwalifikacji pełnej MOD.03 „Projektowanie  

i wytwarzanie wyrobów odzieżowych”, podejmuje Specjalista do spraw realizacji 

projektu na podstawie posiadanych zasobów, w szczególności zasobów finansowych 

oraz liczby miejsc przewidzianych dla danej formy wsparcia. Specjalista do spraw 

realizacji projektu zobowiązany jest do poinformowania UP o tym że zostali 

zakwalifikowani.  

2) Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest realizowany zgodnie z Regulaminem 

Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie 

Śląskiej stanowiącym Załącznik nr 9 do Zarządzenia nr 19/2019 z dnia 30.08.2019 r. 

Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej opracowany na 

podstawie art. 1031 Kodeksu Pracy, art. 117 ust. 5, ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – 

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681 i 1818), 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 373), i Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  

z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych  

(Dz. U. 2019, poz. 652), 

3) CKZ jest obowiązane poinformować Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Jaworznie 

o rozpoczęciu kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym w terminie 14 dni od 

daty rozpoczęcia tego kształcenia. Informacja powinna zawierać:  

a) oznaczenie podmiotu prowadzącego kwalifikacyjny kurs zawodowy, 
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b) nazwę i symbol cyfrowy zawodu, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa 

zawodowego, oraz nazwę i oznaczenie kwalifikacji, zgodnie z podstawą 

programową kształcenia w zawodach, w zakresie której jest prowadzone 

kształcenie, 

c) termin rozpoczęcia i zakończenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego, 

d) wykaz słuchaczy kwalifikacyjnego kursu zawodowego, zawierający imię i nazwisko, 

datę i miejsce urodzenia oraz numer PESEL słuchacza, a w przypadku słuchacza, 

który nie posiada numeru PESEL - numer dokumentu potwierdzającego jego 

tożsamość. 

4) Liczbę godzin kształcenia na kursie ustalono na 494 (zgodnie z rozporządzeniem). 

5) CKZ dla kwalifikacyjnego kursu zawodowego prowadzić będzie dokumentację 

pedagogiczną.  Dokumentacja obejmuje: 

a) program nauczania, 

b) dziennik zajęć, 

c) ewidencję wydanych zaświadczeń, 

d) protokół z przeprowadzonego zaliczenia. 

6) Do dziennika zajęć wpisuje się: 

a) imiona i nazwiska słuchaczy kwalifikacyjnego kursu zawodowego, 

b) liczbę godzin zajęć, 

c) tematy zajęć, 

d) w dzienniku zajęć odnotowuje się obecność uczestników. 

7) Dziennik zajęć będzie prowadzony w postaci papierowej (Załącznik nr 7).  

8) Liczba uczestników w ramach kwalifikacyjnego kursu zawodowego dla zawodu krawiec 

(753105), w ramach kwalifikacji pełnej MOD.03 „Projektowanie i wytwarzanie wyrobów 

odzieżowych”, za zgodą organu prowadzącego oraz akceptacji Komisji Oceny Projektu IP 

RPO WSL - wynosi 12 osób. 

9) Zajęcia prowadzone będą przez nauczycieli zatrudnianych przez CKZ w Rudzie Śląskiej 

(WOD C.2 Zad 1, poz. WYD001). 

10) Kształcenie na kwalifikacyjnym kursie zawodowym prowadzone jest według programu 

nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie 

tej kwalifikacji, której dotyczy dany kurs, dopuszczonego do użytku przez dyrektora CKZ. 

Program nauczania zawiera: 

a) nazwę formy kształcenia,  

b) czas trwania, liczbę godzin kształcenia i sposób jego organizacji,  

c) wymagania wstępne dla uczestników, które uwzględniają szczególne 

uwarunkowania lub ograniczenia związane z kształceniem w danym zawodzie, 

określone w przepisach w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego,  

d) cele kształcenia i sposoby ich osiągania, z uwzględnieniem możliwości 

indywidualizacji,  

e) plan nauczania określający nazwę zajęć oraz ich wymiar,  

f) treści nauczania w zakresie poszczególnych zajęć, 

https://prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=02-06-2022&qplikid=4400#P4400A4
https://prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=02-06-2022&qplikid=4400#P4400A4
https://prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=02-06-2022&qplikid=4400#P4400A4
https://prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=02-06-2022&qplikid=4400#P4400A4
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g) opis efektów kształcenia, 

h) wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych. 

i) sposób i formę zaliczenia. 

11) Praktyczna nauka zawodu w ramach kursu jest prowadzona w formie zajęć 

praktycznych,  

w warsztatach CKZ. Czas pracy, prawa i obowiązki praktykanta określa Kodeks Pracy. 

Kursant podlega przepisom regulaminowym CKZ. Terminy i czas odbywania praktycznej 

nauki zawodu ustalane są na podstawie programów nauczania przez dyrektora placówki. 

12) Na okres kursu wymagane jest ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków (WOD C.2 

Zad. 1, poz. WYD004). 

13) W celu realizacji kursu zostaną zakupione materiały dydaktyczne umożliwiające 

realizację zajęć praktycznych. Każdy uczestnik otrzyma materiały, na których będzie w 

stanie uczyć się, eksperymentować, tworzyć (WOD C.2 Zad. 1, poz. WYD002). 

14) UP zostanie zapewniony poczęstunek w trakcie przerwy kawowej (WOD C.2 Zad. 1, poz. 

WYD003). 

15) Kursantom zostaną zakupione ubrania robocze i środki ochrony osobistej niezbędne do 

realizacji zajęć praktycznych (WOD C.2 Zad. 1, poz. WYD006). 

16) Ze względu na długość trwania kursu (8 m-cy ) zostanie zapewniony zwrot kosztów 

dojazdu słuchaczy na kurs. Każdy kursant otrzyma bilety na dojazd na zajęcia i na 

egzaminy do CKZ (WOD C.2 Zad. 1, poz. WYD007). Uczestnik projektu może otrzymać 

bilety na dojazd na zajęcia związane z projektem zgodnie z następującymi zasadami:  

a) bilety przeznaczone są na dojazd na zajęcia realizowane w CKZ, 

b) bilety przekazywane będą na podstawie podpisanej listy odbioru, za dni, w których 

Uczestnik projektu brał udział w zajęciach zgodnie z listą obecności,  

c) w przypadku braku środków finansowych na rachunkach projektowych zwrot 

kosztów dojazdu może zostać wstrzymany, o czym Uczestnicy zostaną 

poinformowani (w takiej sytuacji zwrot kosztów zostanie dokonany niezwłocznie 

po otrzymaniu transzy dofinansowania).  

17) Biorąc pod uwagę barierę wykazywaną wśród kobiet, tj. brak możliwości zapewnienia 

opieki na czas szkoleń oraz długość szkolenia (8 m-cy) założono zwrot kosztów opieki 

nad dzieckiem do lat 6. Koszt założono dla 30% uczestników, to jest 4 osób, co wynika z 

dotychczasowych doświadczeń CKZ. Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 6 na czas 

szkoleń, w maksymalnej wysokości wynosi 15 315,00 zł dla jednego UP za realizację 494 

h kursu. (WOD C.2 Zad. 1, poz. WYD008). 

18) Przyznanie prawa do zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem do lat 6 będzie odbywało się 

na podstawie wniosku UP do Dyrektora CKZ (Załącznik nr 9). Jeżeli liczba złożonych 

wniosków będzie większa niż 4, wtedy kryterium przyznania zwrotu kosztów, będzie 

kolejność złożenia wniosku w biurze projektu (zaczynając od najwcześniejszej daty i 

najniższego numeru przyjęcia dokumentu). 

19) Zwrot ma charakter refundacji i obejmuje koszty: 
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a) opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu, żłobku lub innej instytucji uprawnionej  

do sprawowania opieki nad osobami zależnymi w czasie korzystania ze wsparcia  

w ramach Projektu, w tym także koszt wyżywienia dziecka, 

b) opłaty za opiekę nad dzieckiem (dziećmi) świadczoną w ramach umowy cywilnoprawnej 

zawartej z osobą fizyczną, która nie jest spokrewniona ze zleceniodawcą ani z dzieckiem 

zleceniodawcy (dotyczy następujących stopni pokrewieństwa: rodzic, babcia, dziadek, 

rodzeństwo) i nie zamieszkuje pod tym samym adresem, co zleceniodawca. 

20) Uczestnik projektu przedstawia do wglądu osobie przyjmującej wniosek dokumenty 

poświadczające wiek dziecka. 

21) Uczestnik projektu ubiegający się o refundację kosztów opieki nad dzieckiem jest zobowiązany 

złożyć Wniosek o refundację kosztów opieki nad dzieckiem do lat 6 (Załącznik 9a) do 26 dnia 

miesiąca, w którym te koszty zostały poniesione, wraz z: 

− dokumentami potwierdzającymi poniesienie wydatku, np.: fakturę, rachunek, 

zaświadczenie 

− umowę ze żłobkiem lub przedszkolem lub inną instytucją uprawnioną do sprawowania 

opieki nad dzieckiem, 

− umowę  cywilnoprawną  z  osobą  fizyczną  sprawującą  opiekę  (z wyłączeniem  osób  

blisko spokrewnionych z UP oraz jego dzieckiem),  

− potwierdzenie dokonania zapłaty za pobyt dziecka w instytucji opiekuńczej lub zapłaty 

przez UP wynagrodzenia opiekunowi/ce za dany okres opieki. 

22) Płatność realizowana będzie przez Realizatora projektu w formie bezgotówkowej na wskazane 

przez UP konto bankowe w terminie do 10 dni roboczych od przedłożenia Realizatorowi wniosku 

wraz z wymaganymi dokumentami. 

23) Podstawą zaliczenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego jest obecność UP na co najmniej 75% 

zajęć w ramach danego przedmiotu. 

24) Kwalifikacyjny kurs zawodowy kończy się zaliczeniem każdego przedmiotu, na ocenę min. 

dopuszczającą. Zaliczenie przeprowadza nauczyciel prowadzący zajęcia z danego przedmiotu. 

25) Osoba, która uzyskała zaliczenie, otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu 

zawodowego. Wzór zaświadczenia określa załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach 

pozaszkolnych (Dz. U. 2019, poz. 652). 

26) Osoba, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy może przystąpić do egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie krawiec (753105), w ramach kwalifikacji 

pełnej MOD.03 „Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych”, organizowanego  

przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Jaworznie, po złożeniu stosownej deklaracji  

do Dyrektora OKE. 

27) Koszty związane z egzaminem określonym w pkt. 22 ponosi realizator projektu (WOD C.2 Zad. 1, 

poz. WYD005).  

§ 6  

ZASADY REALIZACJI KURSU UMOŻLIWIAJĄCEGO UZYSKIWANIE I UZUPEŁNIANIE WIEDZY, 

UMIEJĘTNOŚCI I KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH W NASTĘPUJĄCYCH ZAKRESACH: 

I. STRZYŻEŃ I KOLORYZACJI. 

II. STYLIZACJI I BARBERSTWA. 
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III. LIFTINGU I LAMINACJI RZĘS. 

IV. OBSŁUGI WÓZKA JEZDNIOWEGO. 

V. UPRAWNIEŃ ELEKTRYCZNYCH DO 1kV. 

 

1) Decyzję o skierowaniu Uczestnika do udziału w kursie umożliwiającym uzyskiwanie 

i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, podejmuje Koordynator  

do spraw zawodowych na podstawie posiadanych zasobów, w szczególności zasobów 

finansowych oraz liczby miejsc przewidzianych dla danej formy wsparcia. Specjalista do 

spraw realizacji projektu zobowiązany jest do poinformowania UP o tym, że zostali 

zakwalifikowani.  

2) Kurs umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji 

zawodowych jest realizowany zgodnie z Regulaminem Kształcenia Ustawicznego w 

Formach Pozaszkolnych w Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej 

stanowiącym Załącznik  

nr 7 do Zarządzenia nr 19/2019 z dnia 30.08.2019 r. Dyrektora Centrum Kształcenia 

Zawodowego w Rudzie Śląskiej opracowany na podstawie art. 1031 Kodeksu Pracy; art. 

117 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1148, 1078, 1287, 1680, 1681 i 1818); Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 

dnia 22 lutego 2019 r.  

w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 373), i Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 

dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. 

U. 2019, poz. 652), ). 

3) Kurs kończy się zaliczeniem w formie ustalonej przez podmiot prowadzący kurs. 

4) Osoba, która uzyskała zaliczenie kursu, otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu.  

W przypadku kursu, o którym mowa w § 22 ust. 1 pkt 3, Rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w 

formach pozaszkolnych (Dz. U. 2019, poz. 652), zaświadczenie o ukończeniu kursu 

zawiera: 

a) imię i nazwisko uczestnika kursu oraz datę i miejsce jego urodzenia, 

b) numer PESEL uczestnika kursu, a w przypadku osoby, która nie posiada numeru 

PESEL – numer dokumentu potwierdzającego jej tożsamość, 

c) nazwę kursu, 

d) wymiar godzin kształcenia na kursie, 

e) nazwę i adres centrum kształcenia zawodowego prowadzących kurs, 

f) datę wydania zaświadczenia i numer zaświadczenia zgodny z numerem w 

ewidencji zaświadczeń prowadzonej przez centrum kształcenia zawodowego. 

Zaświadczenie, o którym mowa w pkt 4, stanowi Załącznik nr 12 do Regulaminu Kursu. 

5) Liczbę godzin kształcenia na kursie ustalono na 60. 

6) Podstawową dokumentacją, którą prowadzi CKZ w ramach przebiegu kształcenia dla 

każdego kursu jest: 
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a) program nauczania, 

b) dziennik zajęć edukacyjnych, zawierający, 

- listę obecności, 

- wymiar godzin zajęć edukacyjnych, 

- tematy zajęć edukacyjnych, 

c) protokół z przeprowadzonego zaliczenia, 

d) rejestr wydanych zaświadczeń. 

7) Dziennik zajęć będzie prowadzony w postaci papierowej (Załącznik nr 8). 

8) Zajęcia w ramach wszystkich kursów będą prowadzone w warsztatach CKZ. Czas pracy, 

prawa i obowiązki UP określa Kodeks Pracy. UP podlega przepisom regulaminowym CKZ. 

Harmonogram kursu ustala Koordynator ds. zawodowych. 

9) Na okres wszystkich kursów wymagane jest ubezpieczenie od nieszczęśliwych 

wypadków (WOD C.2 Zad 2, 3, 4, 5 i 6 poz. WYD013, WYD020,  WYD027, WYD034 i 

WYD042).  

10) Podstawą zaliczenia kursu umożliwiającego uzyskiwanie i uzupełnienie wiedzy, 

umiejętności i kwalifikacji zawodowych jest obecność UP, na co najmniej 75% zajęć w 

ramach danego kursu. 

§ 7 

ZASADY REALIZACJI KURSU UMOŻLIWIAJĄCEGO UZYSKIWANIE I UZUPEŁNIANIE WIEDZY, 

UMIEJĘTNOŚCI I KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH W NASTĘPUJĄCYCH ZAKRESACH: 

I. STRZYŻEŃ I KOLORYZACJI. 

II. STYLIZACJI I BARBERSTWA. 

III. LIFTINGU I LAMINACJI RZĘS. 

 

1) Zajęcia na kursach umożliwiających uzyskiwanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności 

i kwalifikacji zawodowych w zakresie STYŻEŃ I KOLORYZACJI,  STYLIZACJI I BARBERSTWA 

oraz LIFTINGU I LAMINACJI RZĘS będą prowadzone przez wykładowców i trenerów firmy 

realizującej to zadanie w trybie PZP (WOD C.2 Zad 2, 3 i 4 poz. WYD010, WYD017 i 

WYD024). 

2) W celu realizacji kursu zostaną zakupione materiały dydaktyczne przez firmę 

wymienioną w pkt 1 realizującą to zadanie w trybie PZP, umożliwiające realizację zajęć 

praktycznych. Każdy uczestnik otrzyma materiały, na których będzie w stanie uczyć się, 

eksperymentować, tworzyć (WOD C.2 Zad 2, 3 i 4 poz. WYD011, WYD022 i WYD025). 

3) Kursantom zostaną zakupione ubrania robocze i środki ochrony osobistej przez firmę 

wymienioną w pkt 1 realizującą to zadanie w trybie PZP, niezbędne do realizacji zajęć 

praktycznych (WOD C.2 Zad 2, 3 i 4 poz. WYD015, WYD018 i WYD029). 

4) UP zostanie zapewniony poczęstunek w trakcie przerwy kawowej (WOD C.2 Zad 2, 3 i 4 

poz. WYD012, WYD019 i WYD026). 

5) Liczba uczestników w ramach jednego kursu umożliwiającego uzyskiwanie i uzupełnienie 

wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, w zakresie STYŻEŃ I KOLORYZACJI,  
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STYLIZACJI I BARBERSTWA oraz LIFTINGU I LAMINACJI RZĘS zgodnie z propozycją 

zawartą w WOD i zaakceptowaną przez Komisję Oceny Projektu IP RPO WSL - wynosi 12 

osób. 

6) Egzamin zewnętrzny realizowany będzie przez Instytucję Certyfikującą IEES Fundację 

„Europa House" – z siedzibą w Tychach 43-100, ul. Bałuckiego 1/43. Wszelkie działania 

Fundacji w obszarze walidowania kwalifikacji są prowadzone zgodnie z normą ISO 

9001:2015. Fundacja przeszła audyt certyfikujący i otrzymała certyfikat zgodności z ISO 

9001:2015 (numer 13295) wydany przez QS Zürich AG(Accreditation number: SCESm 

0047; Federal Department of Economic Affairs, Education and Research EAER, State 

Secretariat for Economic Affairs SECO, Swiss Accreditation Service SAS), (WOD C.2 Zad 

2, 3 i 4 poz. WYD014, WYD021 i WYD028). 

§ 8  

ZASADY REALIZACJI KURSU UMOŻLIWIAJĄCEGO UZYSKIWANIE I UZUPEŁNIANIE WIEDZY, 

UMIEJĘTNOŚCI I KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH W NASTĘPUJĄCYCH ZAKRESACH: 

I. OBSŁUGI WÓZKA JEZDNIOWEGO. 

II. UPRAWNIEŃ ELEKTRYCZNYCH DO 1kV. 

 

1) Zajęcia prowadzone na kursach umożliwiających uzyskiwanie i uzupełnienie wiedzy, 

umiejętności i kwalifikacji zawodowych w zakresie OBSŁUGI WÓZKA JEZDNIOWEGO  

oraz w zakresie UPRAWNIEŃ ELEKTRYCZNYCH DO 1kV będą realizowane  

przez nauczycieli zawodu pracujących w CKZ w Rudzie  Śląskiej  (WOD C.2 Zad. 5 i 6, poz. 

WYD031 i WYD039). 

2) W celu realizacji kursów zostaną zakupione materiały dydaktyczne umożliwiające 

realizację zajęć praktycznych. Każdy uczestnik otrzyma materiały, na których będzie w 

stanie uczyć się, eksperymentować, tworzyć (WOD C.2 Zad. 5 i 6, poz. WYD032 i 

WYD040). 

3) UP zostanie zapewniony poczęstunek w trakcie przerwy kawowej (WOD C.2 Zad. 5 i 6,  

poz. WYD033 i WYD041). 

4) Kursantom zostaną zakupione ubrania robocze i środki ochrony osobistej niezbędne do 

realizacji zajęć praktycznych (WOD C.2 Zad. 5 i 6, poz. WYD036 i WYD044). 

5) Liczba uczestników w jednym kursie umożliwiającym uzyskiwanie i uzupełnienie wiedzy, 

umiejętności i kwalifikacji zawodowych, w zakresie OBSŁUGI WÓZKA JEZDNIOWEGO  

oraz w kursie w zakresie UPRAWNIEŃ ELEKTRYCZNYCH DO 1kV, zgodnie z propozycją 

zawartą w WOD i zaakceptowaną przez Komisję Oceny Projektu IP RPO WSL - wynosi 10 

osób. 

6) Kursantom kursu umożliwiającego uzyskiwanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności 

i kwalifikacji zawodowych, w zakresie OBSŁUGI WÓZKA JEZDNIOWEGO zostaną 

wykonane badania lekarskie niezbędne do stwierdzenia istnienia lub braku 

przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w takim kursie (WOD C.2 Zad. 5 poz. 

WYD037). 
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7) Egzamin w zakresie OBSŁUGI WÓZKA JEZDNIOWEGO realizowany będzie przez 

instytucję posiadającą odpowiednie uprawnienia do wystawiania certyfikatów. Komisja 

egzaminacyjna zostanie powołana przez Urząd Dozoru Technicznego (WOD C.2 Zad 5, 

poz. WYD035). 

8) Egzamin w zakresie UPRAWNIEŃ ELEKTRYCZNYCH DO 1kV realizowany będzie  

przez instytucję posiadającą odpowiednie uprawnienia do wystawiania certyfikatów. 

Komisja egzaminacyjna zostanie powołana przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich 

(WOD C.2 Zad 5, poz. WYD043). 

§ 9  

PROGRAM KURSU UMOŻLIWIAJĄCEGO UZYSKIWANIE I UZUPEŁNIANIE WIEDZY, 

UMIEJĘTNOŚCI I KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH  

1) Kurs odbywa się w oparciu o program, który zostanie opracowany dla każdego kierunku 

kształcenia. Program zostanie opracowany przez Koordynatora do spraw zawodowych  

przy współudziale nauczycieli uczących na poszczególnych kursach.  

2) Program powinien być opracowany i przygotowany w formie pisemnej oraz powinien 

wskazywać konkretne cele edukacyjne, które osiągnie uczeń/uczennica, treści 

edukacyjne oraz zakres obowiązków.  

3) Przy ustalaniu programu powinny być uwzględnione predyspozycje psychofizyczne 

i zdrowotne, poziom wykształcenia oraz dotychczasowe kwalifikacje zawodowe 

uczestnika projektu. 

4) Program kursu ma zawierać szczegółowe zasady dotyczące wyposażenia stanowiska 

pracy ucznia podczas odbywania zajęć oraz procedury wdrażania uczestnika projektu do 

pracy i monitorowania stopnia realizacji treści i celów edukacyjnych.  

5) Zawartość programu powinna być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach 

pozaszkolnych (Dz. U. 2019, poz. 652) i powinna określać:  

a) nazwę formy kształcenia, 

b) czas trwania, liczbę godzin kształcenia i sposób jego organizacji, 

c) wymagania wstępne dla uczestników kształcenia, które uwzględniają także 

szczególne uwarunkowania lub ograniczenia związane z kształceniem w danym 

zawodzie określone w przepisach w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa 

zawodowego, 

d) cele kształcenia i sposoby ich osiągania, z uwzględnieniem możliwości 

indywidualizacji pracy uczniów, w zależności od ich potrzeb i możliwości, 

e) plan nauczania określający nazwę zajęć oraz ich wymiar, 

f) treści nauczania w zakresie poszczególnych zajęć, 

g) opis efektów kształcenia, 

h) wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych, 

i) sposób i formę zaliczenia. 
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§ 10 

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU 

1) Każdy Uczestnik Projektu zobowiązuje się do:  

a) przestrzegania zapisów niniejszego Regulaminu,  

b) aktywnego udziału w formach wsparcia, na które został skierowany w ramach 

Projektu, 

c) regularnego uczęszczania na zajęcia (dopuszczalny limit nieobecności w danym 

działaniu wynosi 25%),  

d) uczestnictwa w badaniach związanych z realizacją Projektu, w tym w badaniach, 

które mogą być przeprowadzane przez instytucje nadzorujące Projekt (m.in. 

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, Urząd Marszałkowski Województwa 

Śląskiego),  

e) potwierdzania uczestnictwa na zajęciach podpisem na liście obecności,  

f) pisemnego potwierdzania otrzymania wsparcia, m.in. materiałów szkoleniowych,  

g) przystąpienia do egzaminów wewnętrznych lub zewnętrznych (jeśli są one 

przewidziane),  

h) bieżącego informowania Biura Projektu o wszystkich zdarzeniach mogących mieć 

wpływ na dalszy udział w Projekcie,  

i) bieżącego informowania Biura Projektu o terminach i przyczynach nieobecności  

na zajęciach,  

j) bieżącego informowania Biura Projektu o wszelkich zmianach dotyczących danych 

zawartych w dokumentach zgłoszeniowych,  

k) udostępnienia danych osobowych niezbędnych do realizacji projektu, w 

szczególności związanych z potwierdzaniem kwalifikowalności wydatków, 

udzielaniem wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i 

sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

(RPO WP 2014-2020), współfinansowanego z EFS, na podstawie Umowy 

powierzenia danych osobowych zawartej w dniu 15.07.2022 pomiędzy 

Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach a Miastem Ruda Śląska 

reprezentowanym przez Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie 

Śląskiej. 

§ 11 REZYGNACJA Z UDZIAŁU W PROJEKCIE 

1) Rezygnacja z udziału w Projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach  

i następuje poprzez niezwłoczne złożenie przez Uczestnika Projektu pisemnego 

oświadczenia wraz z podaniem przyczyny rezygnacji (wzór - Załącznik nr 10).  

2) Uzasadnione przypadki, o których mowa w ust. 1, mogą wynikać z przyczyn natury 

zdrowotnej lub działania siły wyższej i z zasady nie mogą być znane Uczestnikowi 

Projektu w momencie rozpoczęcia przez niego udziału w Projekcie.  
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3) Uczestnik Projektu zostaje usunięty z Projektu w przypadku naruszenia przez niego 

niniejszego Regulaminu, zasad współżycia społecznego, w szczególności w przypadku 

naruszenia nietykalności cielesnej innej osoby, aktu kradzieży lub wandalizmu oraz 

uczestniczenia w formach wsparcia w ramach Projektu pod wypływem alkoholu lub 

innych używek, a także w przypadku, gdy liczba jego nieobecności na zajęciach 

przekroczy 25% ogólnej liczby zajęć danej formy wsparcia. O usunięciu z Projektu 

Uczestnik Projektu zostaje poinformowany na piśmie.  

4) W przypadku rezygnacji Uczestnika Projektu z udziału w Projekcie z nieuzasadnionych 

przyczyn (z uwzględnieniem ust. 2) lub usunięcia go z Projektu na podstawie zapisów 

ust. 3 Uczestnik Projektu zobowiązany może zostać do zwrotu materiałów 

szkoleniowych, ubrania roboczego i pozostałych materiałów otrzymanych w ramach 

Projektu. 

5) Osoba, która przerwała lub zakończyła udział w Projekcie, może powrócić do Projektu 

biorąc udział w działaniach, w których dotąd nie uczestniczyła, z zastrzeżeniem ust. 6 - 8 

(wzór - Załącznik nr 11), 

6) Decyzję o powrocie danej osoby do Projektu podejmuje koordynator ds. zawodowych 

biorąc pod uwagę w szczególności etap, na którym przerwano udział w Projekcie, liczbę 

dostępnych miejsc oraz zasoby finansowe.  

7) Pierwszeństwo powrotu do Projektu mają osoby, które z przyczyn natury zdrowotnej  

lub działania siły wyższej nie mogły kontynuować udziału w Projekcie. 

8) Osoby, które przerwały udział w Projekcie z własnej woli, w szczególności na skutek 

nieusprawiedliwionych nieobecności lub w drodze złożenia oświadczenia o rezygnacji  

z udziału w Projekcie z przyczyn innych niż wymienione w ust. 7, mogą do niego 

powrócić, przy czym możliwość wzięcia udziału w Projekcie powinna być w pierwszej 

kolejności zapewniona osobom zrekrutowanym w aktualnym naborze, tj. osobom z listy 

podstawowej i rezerwowej.  

9) W przypadku rezygnacji lub skreślenia uczestnika projektu, udział w Projekcie 

proponowany jest kolejnemu kandydatowi z listy rezerwowej.  

10) Osoba rezygnująca lub skreślona z udziału w Projekcie składa pisemną rezygnację i 

wypełnia dokumenty potrzebne do sprawozdawczości, monitoringu i ewaluacji projektu.  

§ 12  

WALIDACJA FORM WSPARCIA W PROJEKCIE 

Wszystkie formy wsparcia w Projekcie powinny kończyć się potwierdzeniem efektów 

kształcenia (w tym czynności, zadań zawodowych uwzględnionych w programach nauczania) 

dokonanym przez nauczycieli CKZ, posiadających uprawnienia egzaminatorów OKE w 

Jaworznie lub z udziałem zewnętrznego egzaminatora, lub poprzez certyfikację przez 

instytucję certyfikującą kwalifikacje. Walidacja to proces sprawdzania, czy efekty kształcenia 

(w tym czynności, zadania zawodowe uwzględnione w programie danej formy wsparcia) 

zostały osiągnięte. Walidacja obejmuje identyfikację i dokumentację posiadanych 

kompetencji oraz ich weryfikację w odniesieniu do wymagań określonych dla kwalifikacji. 
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Walidacja powinna być prowadzona w sposób trafny (weryfikowane są te efekty uczenia się, 

które zostały określone dla danej kwalifikacji) i rzetelny (wynik weryfikacji jest niezależny od 

miejsca, czasu, metod oraz osób przeprowadzających walidację). Wynikiem walidacji jest 

decyzja potwierdzająca posiadanie efektów uczenia się, która służyć będzie dokonywaniu 

korekt programu danej formy wsparcia w następnych okresach szkoleniowych, w ramach 

realizowanego projektu. Na podstawie walidacji niżej przedstawionych form wsparcia zostanie 

opracowany Raport z Walidacji Projektu będący dokumentem spełniającym wyżej określone 

wymagania. W ramach Projektu prowadzona będzie walidacja następujących form wsparcia:  

 

1. ZADANIE 1: ORGANIZACJA KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO W RAMACH 

KWALIFIKACJI „PROJEKTOWANIE I WYTWARZANIE WYROBÓW ODZIEŻOWYCH” 

1) W ramach projektu 12 UP uczestniczyć będzie w Kwalifikacyjnym Kursie 

Zawodowym dla zawodu krawiec (753105), w ramach kwalifikacji pełnej MOD.03 

„Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych”, umożliwiających 

uzyskiwanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.  

2) Założono, że każdy uczestnik tej formy wsparcia objęty zostanie minimalną ilością 

godzin szkolenia (494 godzin), określoną w programie nauczania kwalifikacji 

MOD.03 „Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych”. 

3) Certyfikat Kwalifikacji Zawodowej potwierdzający uzyskanie kwalifikacji 

zawodowej w zawodzie krawiec (753105), w ramach kwalifikacji pełnej MOD.03 

„Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych”, po zdanym egzaminie 

zawodowym, wystawi Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie. 

2. ZADANIE 2, 3 , 4, 5 i 6: ORGANIZACJA KURSÓW UMOŻLIWIAJĄCYCH UZYSKIWANIE I 

UZUPEŁNIANIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH  

1) W ramach projektu UP uczestniczyć będą w kursach umożliwiających uzyskiwanie 

i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.  

2) Założono, że każdy uczestnik tej formy wsparcia objęty zostanie minimalną ilością 

godzin szkolenia określoną w programach nauczania poszczególnych form 

wsparcia. 

3) Certyfikat potwierdzający uzyskiwanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności 

i kwalifikacji zawodowych w zakresie STYŻEŃ I KOLORYZACJI,  STYLIZACJI I 

BARBERSTWA oraz LIFTINGU I LAMINACJI RZĘS wystawi Instytucja Certyfikująca 

IEES Fundacji „Europa House" - z siedzibą w Tychach 43-100, ul. Bałuckiego 1/43. 

Wszelkie działania Fundacji w obszarze walidowania kwalifikacji są prowadzone 

zgodnie z normą ISO 9001:2015. Fundacja przeszła audyt certyfikujący i otrzymała 

certyfikat zgodności z ISO 9001:2015 (numer 13295) wydany przez QS Zürich 

AG(Accreditation number: SCESm 0047; Federal Department of Economic Affairs, 

Education and Research EAER, State Secretariat for Economic Affairs SECO, Swiss 

Accreditation Service SAS. 

4) Certyfikat potwierdzający zdobycie kwalifikacji w zakresie przygotowania do 

egzaminu SEP wystawia, zgodnie z pismem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju 
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- Departament Europejskiego Funduszu Społecznego o sygnaturze 

DZF.VI.8460.13.I.1, Stowarzyszenie Elektryków Polskich. 

5) Certyfikat potwierdzający zdobycie kwalifikacji w zakresie OBSŁUGI WÓZKA 

JEZDNIOWEGO wystawia instytucja posiadająca odpowiednie uprawnienia do 

wystawiania certyfikatów - Urząd Dozoru Technicznego. 

§ 13   

MONITOROWANIE FORM WSPARCIA PROJEKTU 

Monitorowanie form wsparcia pozwoli na podejmowanie działań naprawczych w trakcie ich 

trwania, dostosowując program ich realizacji do potrzeb UP. Zmiany mogą zostać 

wprowadzone przez autorów programu, za aprobatą koordynatora lub koordynatora ds. 

zawodowych - powinny one uwzględniać aspekty świadczące o jakości programu form 

wsparcia (trafność i rzetelność).  

1) Monitorowanie uczestników Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego dla zawodu krawiec 

(753105), w ramach kwalifikacji pełnej MOD.03 „projektowanie i wytwarzanie wyrobów 

odzieżowych”, umożliwiających uzyskiwanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności 

i kwalifikacji zawodowych polegać będzie na dozorowaniu przebiegu zajęć.  

2) Dozór pedagogiczny zajęć w ramach KKZ-tu sprawować będzie Koordynator projektu, 

Specjalista do spraw realizacji projektu lub osoba wyznaczona przez dyrektora CKZ. 

3) Realizacja zajęć w ramach KKZ-tu będzie dokumentowana poprzez prowadzenie 

Dziennika Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego (Załącznik Nr 7).  

4) Potwierdzenia dokonywanego dozorowania, monitorowania lub kontrolowania zajęć 

w Dzienniku będzie dokonywał Koordynator projektu, Specjalista do spraw realizacji 

projektu  

lub osoba wyznaczona przez dyrektora CKZ. 

5) Monitorowanie wsparcia w formie kursów podnoszących umiejętności i kwalifikacje 

zawodowe polegać będzie na dozorowaniu przebiegu zajęć. 

6) Realizacja zajęć w ramach każdego kursu będzie dokumentowana poprzez prowadzenie 

Dziennika kursu (Załącznik Nr 8).  

7) Potwierdzenia dokonywanego dozorowania, monitorowania lub kontrolowania zajęć 

w Dzienniku kursu będzie dokonywał Koordynator projektu, Specjalista do spraw 

realizacji projektu lub osoba wyznaczona przez dyrektora CKZ. 

8) UP ma prawo raportować o postępach w realizacji kursu, zgłaszać uwagi, problemy i 

potrzeby zarówno wykładowcy/trenerowi, nauczycielowi zawodu jak i Koordynatorowi 

projektu, Koordynatorowi do spraw zawodowych, a w uzasadnionych przypadkach 

dyrektorowi CKZ. 

§ 14  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1) W związku z realizacją niektórych form wsparcia przez podmioty inne niż CKZ w Rudzie 

Śląskiej, realizator projektu powierzy temu podmiotowi przetwarzanie danych 
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osobowych uczestników i uczestniczek projektu. Odbywać się to będzie na podstawie 

stosownej umowy (Załącznik nr 6). 

2) Pomioty wymienione w pkt 1 zobowiązane są do właściwego zabezpieczenia 

powierzonych danych osobowych oraz do zobowiązania tego podmiotu do stosowania 

dokumentów i środków dotyczących zasad ochrony danych osobowych, wskazanych w 

„Arkuszu oceny podmiotu przetwarzającego dane osobowe w związku z powierzeniem 

przetwarzania danych osobowych”, stanowiącym załącznik nr  6a, wypełnianym przed 

podpisaniem przez ten podmiot (na wszystkich poziomach podzlecania) umowy 

powierzenia danych osobowych. 

3) Nieodłącznym załącznikiem do umowy wymienionej w pkt 1 jest „Zakres danych 

osobowych uczestników projektu powierzonych do przetwarzania, (wzór - Załącznik nr 

6b). 

4) Uczestnik Projektu ubiegający się o uczestnictwo w Projekcie akceptuje postanowienia 

niniejszego Regulaminu.  

5) Rozstrzygnięcia podejmowane na mocy postanowień niniejszego Regulaminu  

nie podlegają przepisom ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania 

administracyjnego i są ostateczne.  

6) W przypadku zaistnienia sytuacji nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, decyzję,  

co do rozstrzygnięć podejmuje Koordynator w porozumieniu z Dyrektorem CKZ.  

7) Ewentualne spory związane z udziałem danej osoby w Projekcie strony, tj. realizujący 

projekt i Uczestnik Projektu, będą starały się rozwiązać polubownie, a w przypadku 

braku porozumienia spór rozpozna sąd właściwy dla siedziby Realizatora projektu. 

8) Wszelkie zmiany Regulaminu wprowadzane będą w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności.  

 

Wykaz załączników: 

1. Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy, 

2. Załącznik nr 2 – Oświadczenia Uczestnika Projektu, 

3. Załącznik nr 3  – Zakres danych uczestników projektu powierzonych do przetwarzania  

4. Załącznik nr 4  – Umowa uczestnictwa w projekcie, 

5. Załącznik nr 5  – Deklaracja uczestnictwa w Projekcie, 

6. Załącznik nr 6 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych uczestników i 

uczestniczek projektu,  

7. Załącznik nr 6a - Arkusz oceny podmiotu przetwarzającego dane osobowe w związku z 

powierzeniem przetwarzania danych osobowych, 

8. Załącznik nr 6b - Zakres danych osobowych uczestników projektu powierzonych do 

przetwarzania, 

9. Załącznik nr 7 – Dziennik KKZ, 

10. Załącznik nr 8 – Dziennik kursu, 

11. Załącznik nr 9 –Wniosek o przyznanie refundacji kosztów opieki nad dzieckiem,  
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12. Załącznik nr 9a - Wniosek o refundację kosztów opieki nad dzieckiem,  

13. Załącznik nr 10 – Oświadczenie o rezygnacji z udziału w projekcie,  

14. Załącznik nr 11 – Wniosek o ponowny udział w projekcie  

15. Załącznik nr 12 – Zaświadczenie o ukończeniu kursu umożliwiającego uzyskiwanie i 

uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, 

16. Załącznik nr 13 – Zaświadczenie pracodawcy. 

 

Ruda Śląska, 14 lipca 2022 r. 
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