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REGULAMIN REKRUTACJI
TWÓJ ROZWÓJ TWOJĄ SZANSĄ – SZKOLENIA ADAPTACYJNE 

NOWOCZESNEGO RYNKU PRACY

§ 1
Informacje ogólne

Projekt  pn:  „Twój  rozwój  –  twoją  szansą  –  szkolenia  adaptacyjne  nowoczesnego  rynku  pracy”, 

realizowany w ramach Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 8.1 „Rozwój 

pracowników  i  przedsiębiorstw  w  regionie”,  Poddziałanie  8.1.1  Wspieranie  rozwoju  kwalifikacji 

zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”  na podstawie umowy nr 1/POKL 08.01.01-06-050/08-00 o 

dofinansowanie  projektu  zawartej  pomiędzy  Państwową  Wyższą  Szkołą  Zawodową  w  Chełmie,  

a Samorządem Województwa Lubelskiego obejmuje:

1. Kurs języka angielskiego na poziomie podstawowym - 60 godzin lekcyjnych;

2. Kurs podstaw informatyki - 20 godzin lekcyjnych;

3. Trening psychologiczny – 10 godzin lekcyjnych.

Szkolenia odbywać się będą po godzinach pracy w siedzibie PWSZ w Chełmie. Łączna liczba godzin dla 

jednej  grupy  szkoleniowej  wynosi:  90  godzin  lekcyjnych.  Szkolenia  będą  odbywały  się  w  dwóch 

terminach,  tj.  od  października 2008 r.  do  stycznia  2009 r.  oraz  od  lutego  2009 r.  do  maja  2009 r.  

Przewidywana liczba miejsc na kursach - 64 osoby. 

Projekt realizowany będzie do 31.07.2009. r.

§ 2
Warunki uczestnictwa

1. Do  Projektu  mogą  przystąpić  osoby  zwane  dalej  uczestnikami,  spełniający  następujące  wymogi 

formalne, na dzień rekrutacji:

         a) Ukończony 45 rok życia.

         b) Posiadanie maksymalnie średniego wykształcenia.

         c) Zamieszkujące na terenie powiatu m. Chełm.

         d) Wykonujące pracę na podstawie umowy o pracę lub na podstawie umowy cywilno-prawnej.

2. Uczestnicy projektu składają następujące dokumenty:

a) formularz zgłoszeniowy;
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b) oświadczenia (dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych);

c) zaświadczenie o zatrudnieniu;

d) kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem umowy cywilno prawnej;

e) oświadczenie o posiadaniu wykształcenia co najwyżej średniego;

f) przedstawi dowód osobisty.

§ 3
Procedura przyjmowania zgłoszeń

1. Rekrutacja będzie prowadzona przez Biuro Projektu, mieszczące się w siedzibie PWSZ w Chełmie,  

ul. Pocztowa 54, pokój 202.

2.  Rekrutacja prowadzona będzie w dwóch terminach: od dnia 1.08.2008 r.  do 30.09.2008 r.  oraz od 

01.11.2008 r. do 31.01.2009 r. Biuro Projektu zastrzega sobie prawo zawieszenia naboru uczestników w 

wypadku dwukrotnego przekroczenia limitu miejsc.

3. Niezbędne dokumenty należy złożyć w Biurze Projektu osobiście.

4. Decyduje kolejność zgłoszeń.

5. O kolejności zgłoszeń decydować będzie data złożenia kompletnych dokumentów rekrutacyjnych.

6.  Ankieta  zgłoszeniowa oraz  oświadczenia  dostępne  są  w Biurze  Projektu  i  na  stronie  internetowej 

www.pwsz.chelm.pl

§ 4
Przebieg Rekrutacji

1. Rekrutacja odbywa się w dwóch etapach:

Etap  I  -  wstępna  rekrutacja  uczestników.  Celem etapu  pierwszego  jest  przygotowanie  listy  osób 

kwalifikujących się do dalszego postępowania ze względu na spełnienie wymogów formalnych – 

kryteriów dostępu  (tj.  wiek,  wykształcenie,  miejsce  zamieszkania  oraz  posiadanie  statutu  osoby 

pracującej).

Etap II – rekrutacja ostateczna uczestników. Osoby które, pozytywnie przejdą Etap I rekrutacji, będą 

wybierani  na  podstawie  Decyzji  Komisji  Rekrutacyjnej,  powołanej  przez  Kierownika  projektu, 

spośród pracowników współpracujących przy realizacji projektu. Decyzja ma charakter ostateczny. 
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2.  Osoby  zakwalifikowane  umieszcza  się  na  liście  ostatecznej  uczestników  poszczególnych  kursów 

według kolejności zgłoszeń. W przypadku rezygnacji z przyczyn losowych lista ostateczna uzupełniona 

będzie nazwiskami z listy rezerwowej.

3. W ciągu dziesięciu dni przed rozpoczęciem szkolenia Uczestnik ma prawo zrezygnować z uczestnictwa 

w nim, bez podania przyczyny i zwrotu jego kosztów.

§ 5
Kryteria Rekrutacji

1. O zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniach decyduje:

Na etapie I

- data  złożenia pełnej dokumentacji,

- spełnienie kryteriów dostępu,

Na etapie II

- płeć dla zachowania zasady równości szans kobiet i mężczyzn,

- zasada, że na jednym kursie nie może być więcej niż 20% osób z jednego przedsiębiorstwa,

§ 6
Inne postanowienia

1. Realizator Projektu zastrzega sobie możliwość wniesienia zmian do Regulaminu.

2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia tj. od 01 sierpnia 2008r.


