
 

 

       

 
Projekt realizowany w ramach Programu PO WER przez Małopolska Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości  

w Krakowie we współpracy Casa De Educacao w Lizbonie (Portugalia) 

1 

 

 

REGULAMIN  

REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„Poznanie portugalskiego modelu nauki zawodu w branży stolarskiej” 

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  

 

Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt.: „Poznanie 

portugalskiego modelu nauki zawodu w branży stolarskiej” realizowanym w oparciu o umowę  
nr 2015-1-PL01-KA102-015532 podpisaną z Narodową Agencją. 
  

§ 1 

Informacje o projekcie 

  
1. Projekt realizowany jest przez Małopolska Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie  

w okresie od 31.12.2015 r. do 30.12.2016 r.. 

2. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Casa De Educacao w Lizbonie (Portugalia). 

3. Projekt skierowany jest do osób zajmujących się przygotowaniem praktycznym młodzieży  
do pracy w zawodzie lub zajmujących się (albo chcących się zajmować) przeprowadzaniem 
egzaminów czeladniczych i mistrzowskich oraz pracowników Małopolskiej Izby Rzemiosła 
i Przedsiębiorczości i zrzeszonych w Izbie Cechów związanych bezpośrednio z organizacją 
egzaminów czeladniczych i mistrzowskich, mistrzowskich a także związanych z powstaniem 

Rzemieślniczej Zasadniczej Szkoły Zawodowej MIRiP. 
4. Do projektu zakwalifikowanych zostanie 20 osób, w tym: 

 16 rzemieślników/rzemieślniczek z branży stolarskiej zrzeszonych w Cechach, Spółdzielniach 

rzemieślniczych  należących do MIRiP, którzy są członkami  (lub chcą być członkami) Komisji 
Egzaminacyjnych i przygotowują, a następnie przeprowadzają egzaminy czeladnicze 
i mistrzowskie lub posiadają odpowiednie kwalifikacje do pełnienia tej funkcji oraz posiadają 
własne zakłady rzemieślnicze, do których przyjmują uczniów na praktykę,  
 4 pracowników/pracownic Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości lub Cechów 
zrzeszonych w Izbie, którzy są ściśle związani z organizacją egzaminów czeladniczych 

i mistrzowskich, a także są zaangażowani w otwarcie Rzemieślniczej Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej MIRiP, 

5. Udział w projekcie mogą wziąć zarówno kobiety jak i mężczyźni. O zakwalifikowaniu do projektu 
decyduje liczba uzyskanych punktów. 

6. W ramach projektu zrekrutowani uczestnicy/uczestniczki  wezmą udział w: 
a)      Przygotowaniu językowo – kulturowym, obejmującym: 
 Zajęcia językowe wraz z przygotowaniem kulturowym z języka angielskiego i portugalskiego 

w wymiarze (łącznie) 30 godzin dla 20 osobowej grupy uczestników; 
 szkolenie kulturowe (10 godzin), podczas którego uczestnicy poznają region, w którym leży 

Lizbona; 

 szkolenie zawodowe (10 godzin), które będzie zawierało elementy prawa oświatowego; 
 przygotowanie kulturowe na miejscu pobytu w postaci wycieczek. 

b) tygodniowym pobycie w Lizbonie zgodnie z programem ustalonym przez Izbę z partnerem 
portugalskim. 

7.  Termin wyjazdu: 
19.06 – 25.06.2016 r. 
 

UWAGA: z ważnych przyczyn organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu wyjazdu. 
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§ 2 
Zasady rekrutacji uczestników projektu 

1. Proces rekrutacji będzie trwał od 02.02.2016 r. do 26.02.2016  r.  
2. Nad procesem rekrutacji czuwać będzie Komisja Rekrutacyjna powołana uchwałą Zarządu Izby.   
3. Rekrutacja prowadzona będzie  przez Komisję Rekrutacyjną.  
4. Proces rekrutacji poprzedzony będzie informacją na stronie internetowej Izby oraz spotkaniem 

upowszechniającym. 
5. Osoba ubiegająca się o udział w projekcie w ramach PO WER w nieprzekraczalnym terminie  

do 26.02.2016 r. zobowiązana jest złożyć Formularz Rekrutacyjny właściwy dla danej grupy 

rekrutacyjnej (stanowiący załącznik Nr 1 i 2 do Regulaminu). 
 

Formularze można składać: 
a) osobiście, w sekretariacie Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie,  

ul. św. Anny 9; 
b) za pośrednictwem poczty na adres: Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości 

w Krakowie, ul. św. Anny 9, 31-008 Kraków z dopiskiem „Zgłoszenie do programu PO 
WER” (decyduje data stempla pocztowego); 

c) w formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres promocja@izba.krakow.pl 
 

Formularze będą miały nadane numery zgłoszeniowe, zgodnie z kolejnością ich złożenia w Izbie.  

6. Proces rekrutacji zostanie zakończony sporządzeniem przez Komisję Rekrutacyjną listy głównej 
i rezerwowej. Podjęte przez Komisję Rekrutacyjną decyzje, dotyczące wyboru uczestników 

projektu są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. Informacja o zakwalifikowaniu się  
do Projektu zostanie wysłana do osób, które zostaną wybrane uczestnikami Projektu oraz  
do wszystkich cechów i spółdzielni, których są członkami. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 
do dnia 11.03.2016 r. w siedzibie Izby oraz na stronie www.izba.com.pl.  

 
 § 3 

Kryteria rekrutacji uczestników projektu 
  

1. Uczestnicy projektu zostaną wybrani spośród osób w różnym wieku (20-85 lat), różnej płci 
i różnym stażu zawodowym, którzy złożą Formularz Rekrutacyjny w terminie wymienionym w § 2. 
2. O udziale w projekcie zdecyduje liczba uzyskanych punktów za następujące kryteria: 

a) Staż pracy (okres prowadzenia zakładu rzemieślniczego w przypadku rzemieślników, okres 
zatrudnienia w MIRiP/Cechu w przypadku pracowników MIRiP/Cechów); 

b) Liczba wyszkolonych uczniów (w przypadku rzemieślników); 
c) Liczba obecnie szkolonych uczniów; z jakich szkół uczniowie pochodzą – preferowani będą 

rzemieślnicy szkolący uczniów Rzemieślniczej Zasadniczej Szkoły Zawodowej MIRiP; 
d) Znajomość języków obcych (zarówno w przypadku rzemieślników jak i pracowników 

MIRiP/Cechów); 

e) Zaangażowanie w prace komisji egzaminacyjnych i działalność MIRiP/Cechu (zarówno w 
przypadku rzemieślników jak i pracowników MIRiP/Cechów). 

 

Punkty dodatkowe można będzie otrzymać za: 
 

a) Znajomość języka portugalskiego; 
b) Udział we wcześniejszych projektach unijnych; 
c) Udział w szkoleniach podnoszących kwalifikacje; 
d) Rekomendacja Cechu/Spółdzielni rzemieślniczej (w przypadku rzemieślników) lub Dyrektora 

MIRiP (w przypadku pracowników MIRiP)/Starszego/Dyrektora Cechu (w przypadku 

pracowników Cechu). 

http://www.izba.com.pl/
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3. O zakwalifikowaniu się do projektu zadecyduje Komisja Rekrutacyjna wymieniona w § 2 pkt.3   
 W przypadku dużej liczby chętnych zostanie utworzona lista rezerwowa uczestników. 

  Punktacja: 

Lp. Kryterium 
Maksymalna ilość 
punktów do 
uzyskania 

 KRYTERIA PODSTAWOWE 

1. 
Okres prowadzenia działalności i 
doświadczenie zawodowe 

10 

2. Ilość wyszkolonych uczniów 10 

3. 
Ilość obecnie szkolonych uczniów (w 
tym ilość uczniów z Rzemieślniczej 
Zasadniczej Szkoły Zawodowej) 

5 

4. Znajomość języków obcych 10 

5. 
Uzasadnienie chęci odbycia stażu 
zagranicznego 

10 

6. 
Zaangażowanie Kandydata w prace 
Komisji Egzaminacyjnej MIRiP  
i działalność MIRiP/Cechu 

10 

7. 
Udział w innych projektach  
w ramach Programów Unijnych 

10 

 KRYTERIA DODATKOWE 

1. Znajomość języka portugalskiego 5 

2. 
Udział w innych projektach 
edukacyjnych, szkoleniach, 
seminariach 

5 

3. 
Rekomendacja Cechu/Spółdzielni 
Rzemieślniczej/Izby 

5 

Maksymalna ilość punktów do uzyskania – 80 pkt 

 
§ 4 

Prawa i obowiązki uczestnika Projektu 

 1.      Każdy Uczestnik ma prawo do: 
 nieodpłatnego udziału w zajęciach, na które się zakwalifikował; 
 zgłaszania uwag i oceny zajęć, w których uczestniczy; 
 otrzymania materiałów promocyjnych. 

2.      Uczestnik zobowiązuje się do: 
 przestrzegania zapisów „Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie”; 

 zawarcia umowy zgodnie z założeniami Programu PO WER; 
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 uczestnictwa w zajęciach i działaniach zaplanowanych w ramach realizacji projektu (podpisy 

na listach obecności); 
 wypełniania w trakcie zajęć testów sprawdzających, ankiet ewaluacyjnych; 
 Wypełnienie ankiety ewaluacyjnej po powrocie; 
 współpracy z opiekunami zaangażowanymi przy realizacji projektu; 

 przestrzegania wszelkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa szczególnie podczas 
podróży oraz w trakcie pobytu na terenie Portugalii; 

 przestrzegania bezwzględnego zakazu spożywania alkoholu i zażywania środków 
odurzających; 

 nie oddalania się samodzielnego od grupy podczas wycieczek i wyjazdów. 

§ 5 

Rezygnacja uczestnika z udziału w projekcie 

 1.      Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności 
finansowej w przypadku gdy: 

 Rezygnacja została zgłoszona na piśmie do Dyrektora MIRiP w terminie do 7 dni  

po zakończeniu procesu rekrutacyjnego bez podania przyczyny, 
 Rezygnacja w trakcie trwania zajęć jest możliwa wyłącznie w przypadku bardzo ważnych 

powodów osobistych, losowych lub zdrowotnych. Rezygnacja musi być złożona na piśmie. 
Należy dołączyć zaświadczenie do stosownej sytuacji, (np. zwolnienie lekarskie).  

2.      W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z udziału w zadaniach projektowych lub wykluczenia 
z udziału w projekcie, uczestnik zobowiązany jest do zwrotu poniesionych kosztów uczestnictwa 

w projekcie (np. koszt transportu) oraz otrzymanych materiałów dydaktycznych i szkoleniowych, 
najpóźniej w chwili złożenia pisemnej rezygnacji lub wykluczenia. 

 

§ 6 

 Wykluczenie uczestnika z udziału w projekcie 

Zespół projektowy zastrzega sobie prawo wykluczenia uczestnika z udziału w projekcie w przypadku: 

 nieobecności na zajęciach organizowanych w ramach realizacji projektu w ilości 
przekraczającej 20% ogólnej liczby zajęć 

 drastycznego naruszenia zapisów regulaminu uczestnictwa w projekcie. 

  

 § 7 

 Postanowienia końcowe 

  
Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 
  

  
Załączniki: 

1) Formularz Rekrutacyjny dla rzemieślników. 
2) Formularz Rekrutacyjny dla pracowników MIRiP/Cechów. 

 

 


