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Regulamin uczestnictwa w projekcie  
„Zostań Instruktorem Praktycznej Nauki Zawodu” 

- Aktualizacja -  

§1 

Informacje podstawowe 

1. Niniejszy regulamin określa proces rekrutacji  i uczestnictwa do projektu „Zostań Instruktorem 

Praktycznej Nauki Zawodu”. 

2. Projekt realizowany jest przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku w okresie od 2 września 

2019 r. do 31 grudnia 2021 r. 

3. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-

2020; Oś IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa; Działanie 4.2 Programy mobilności 

ponadnarodowej. 

4. Udział w projekcie jest dobrowolny i bezpłatny. 

5. Biuro projektu mieści się w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Płocku, ul. Ułańska 1, 09-402 

Płock, pok. 102, czynne od poniedziałku do czwartku w godz. od 8.00 do 16.00, w piątek w godz. od 

8.00 do 15:00 / istnieje możliwość dostosowania godzin pracy do indywidualnych potrzeb grupy 

docelowej/.  

6. Rekrutacja uczestników do projektu będzie odbywać się w terminie od 2 września 2019 w sposób 

ciągły w trakcie realizacji projektu z zastrzeżeniem, że Organizator może zakończyć rekrutację 

w terminie wcześniejszym w przypadku zebrania założonej liczby uczestników spełniającej wymogi 

projektu. W celu osiągnięcia założonych wskaźników projektu, w wyjątkowych sytuacjach rekrutacja 

decyzją Organizatora może zostać także wznowiona. 

7. Celem głównym projektu jest zdobycie przez 64 osoby, w tym 39 kobiet i 25 mężczyzn wiedzy 

na temat metod pracy z uczniem i rozwiązań praktycznych stosowanych w Niemczech, 

gdzie funkcjonuje dualny system kształcenia zawodowego w okresie IX.2019-IV.2021. 

8. Założenia projektu: realizacja kompleksowego programu mobilności ponadnarodowej, w tym 

objęcie Uczestników i Uczestniczki projektu wsparciem szkoleniowym umożliwiającym 

64 kandydatom na instruktorów praktycznej nauki zawodu (nie posiadającym przygotowania/kursu 

pedagogicznego) nabycie lub podniesienie kompetencji w zakresie kształcenia dualnego a także 

nabycie kwalifikacji w ramach kursu na Instruktora Praktycznej Nauki Zawodu.  
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9. Słowniczek:  

a) Osoby bierne zawodowo - w rozumieniu definicji zawartej we Wspólnej Liście Wskaźników Kluczowych 

(WLWK) to osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). 

Osoba będąca na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad 

dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego) jest 

uznawana za bierną zawodowo, chyba że jest zarejestrowana już jako bezrobotna.  

b) Osoby bezrobotne - w rozumieniu definicji zawartej we Wspólnej Liście Wskaźników Kluczowych (WLWK) 

to osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia. Osoby 

kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej 

definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), uznawane są za osoby bezrobotne.  

c) Osoby długotrwale bezrobotne - to osoby, które pozostają bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad  

12 miesięcy. W przypadku młodzieży poniżej 25 roku życia osobami długotrwale bezrobotnymi są osoby 

bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy. 

d) Osoby z niepełnosprawnościami - to osoby niepełnosprawne w świetle przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 

1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, o których mowa  

w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.  

e) Osoby o niskich kwalifikacjach - to osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie. 

Przyjmuje się, że do tego poziomu wykształcenia kwalifikują się osoby bez wykształcenia oraz  

z wykształceniem: 

- podstawowym, 

- gimnazjalnym, 

- ponadgimnazjalnym zasadniczym zawodowym. 

- ponadgimnazjalnym średnim ogólnokształcącym,  

- ponadgimnazjalnym średnim zawodowym. 

ISCED-Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia 

Wykształcenie podstawowe - poziom ISCED 1  

Wykształcenie gimnazjalne - poziomu ISCED 2  

Wykształcenie ponadgimnazjalne - poziom ISCED 3  

Wykształcenie policealne - poziom ISCED 4 

Wykształcenie wyższe - poziom ISCED 5-8 

f) Osoba o niskim statusie materialnym – to osoba, która: 

-  nie pracuje (jest bierna zawodowo  lub bezrobotna) i korzysta z pomocy społecznej oraz z Programu 

Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, lub 

- nie pracuje i korzysta z pomocy społecznej, lub 

- ma pracę, ale jej dochód i sytuacja pozwala na korzystanie z pomocy społecznej tj. tzw. osoba uboga 

pracująca czyli: osoba, której zarobki nie przekraczają płacy minimalnej (ustalanej na podstawie 

przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę) lub osoba zamieszkująca w gospodarstwie domowym, 

w którym dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych), przypadające na jedną osobę, nie przekraczają 

kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej w miesiącu poprzedzającym 

przystąpienie do projektu. 
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- jest w innej niekorzystnej sytuacji finansowej powodującej niski status społeczny. 

 

g) Doświadczenie zawodowe – do stażu pracy (doświadczenia zawodowego) wlicza się każdą możliwą 

do udokumentowania pracę świadczoną w ramach danej branży wpisującej się w niniejszy projekt (branża 

motoryzacyjna/mechaniczna, kosmetyczna, fryzjerska, gastronomiczna). Do stażu pracy uznawane są zarówno 

umowy o pracę, zlecenie, kontrakty jak i prowadzenie działalności gospodarczej we własnym imieniu. Umowa 

o dzieło nie jest wliczana do stażu pracy ze względu na jej charakter niepozwalający określi okresu spędzonego 

nad dziełem.  

h) Zawód deficytowy – to zawód wymieniony na danym województwie (mazowieckim i łódzkim), lub w danym 

powiecie, zgodnie z wykazem zamieszczonym na stronie www.barometrzawodow.pl, przy czym jednocześnie 

zawód musi się wpisywać w branże objęte wsparciem w ramach niniejszego projektu tj. branża 

motoryzacyjna/mechaniczna, branża i kosmetyczna, branża fryzjerska, branża gastronomiczna.   

 

§2 

Grupa docelowa - Uczestnicy projektu 

1. Uczestnikami projektu (UP) są 64 osoby (w tym 39 kobiet i 25 mężczyzn) dorosłe z terenu 

województwa mazowieckiego oraz łódzkiego, będące wyłącznie kandydatami na instruktorów 

praktycznej nauki zawodu, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, lecz nie posiadają 

przygotowania pedagogicznego lub ukończonego kursu pedagogicznego. 

2. Uczestnicy projektu to kandydaci na instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy posiadają 

co najmniej tytuł:  

1) mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, 
którego będą nauczać albo 

2) zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, 
którego będą nauczać, i co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz 

a) świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia, technikum 
uzupełniającego lub szkoły równorzędnej lub 

b) świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej 
lub policealnej, lub 

3) robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać 
i co najmniej czteroletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz 

a) świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum zawodowego, liceum 
technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego lub 

b) świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia i technikum 
uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub 
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c) świadectwo ukończenia średniego studium zawodowego, lub 

4) dyplom ukończenia studiów: 

a) na kierunku odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej 
dwuletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub 

b) na innym kierunku niż odpowiedni dla zawodu, którego będą nauczać, oraz 
co najmniej czteroletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub   

5) zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, 
którego będą nauczać, i co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, 
oraz świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia 

3. W ramach projektu przewiduje się, że Uczestnikami projektu będzie:  

- 16 osób z branży kosmetycznej, 

- 16 osób z branży gastronomicznej, 

- 16 osób z branży motoryzacyjnej/ mechanicznej,  

- 16 osób z branży fryzjerskiej  

4. W ramach projektu założono następujące wskaźniki produktu: 

 Liczba osób objętych wsparciem w ramach kursu na Instruktora Praktycznej Nauki Zawodu, 

 Liczba osób objętych wsparciem w ramach programów mobilności ponadnarodowej. 

W ramach projektu planuje się objąć wsparciem 64 osób w tym 39 Kobiet oraz 25 Mężczyzn. 

 

§ 3 

Przyjmowanie zgłoszeń do udziału w projekcie 

1. Osoba przystępująca do projektu zobowiązana jest zapoznać się z niniejszym regulaminem. 

2. Osoba przystępująca do projektu składa formularz rekrutacyjny, deklarację przystąpienia do projektu 

oraz oświadczenie „RODO” oraz ewentualnie inne wymagane załączniki.  

3. Formularz rekrutacyjny należy złożyć w biurze projektu lub przesłać do biura projektu  

w terminie od 2 września 2019 roku. Formularze będą przyjmowane cyklicznie w sposób ciągły 

i w momencie zebrania 8 osobowej grupy spełniającej wymogi projektu grupa ta rozpocznie ścieżkę 

wsparcia tj. udział w kursie na Instruktora Praktycznej Nauki Zawodu, wsparcie doradcy 

zawodowego w celu zwiększenia szans na utrzymanie, polepszenie lub zdobycie zatrudnienia jako 

IPNZ oraz udział w programie mobilności ponadnarodowej, którego celem jest podniesienie 

kompetencji w zakresie kształcenia dualnego, metod pracy z uczniem i rozwiązań praktycznych 

stosowanych w Niemczech, gdzie funkcjonuje dualny system kształcenia zawodowego. 

4. Niemniej jednak Organizator (ZDZ w Płocku) zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia 

procesu rekrutacji w przypadku zebrania grupy  spełniającej wymagane i/lub preferowane kryteria 

i wskaźniki projektu. W przypadku przesłania drogą pocztową decyduje data wpływu formularza 

do biura realizatora projektu. 
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5. Formularz, który wpłynie poza okresem rekrutacji i/lub wypełniony nieprawidłowo/nieczytelnie 

i/lub niepodpisany nie będzie podlegał rozpatrzeniu.  

6. Wzór formularza dostępny jest w biurze projektu oraz na stronie internetowej projektu www.zdz-

plock.com.pl w zakładce „Projekty” – „Projekty realizowane”. 

7. Formularz rekrutacyjny powinien zostać wypełniony w języku polskim w sposób czytelny. 

8. Na podstawie formularza rekrutacyjnego zostanie zweryfikowana kwalifikowalność kandydata. 

9. Rekrutacja odbywać się będzie z zachowaniem zasady równego dostępu i równego traktowania 

wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie z poszanowaniem zasady dobrowolności  

i bezpłatnie udzielanego wsparcia. Projekt przewiduje równy dostęp zarówno dla kobiet, mężczyzn, 

osób z niepełnosprawnościami. Gwarantuje możliwość wyboru drogi życiowej bez ograniczeń 

wynikających ze stereotypów. 

10. Proces rekrutacyjny prowadzony w sposób rzetelny i bezstronny nie przewiduje procedury 

odwoławczej.  

 

§4 

Ocena formularzy rekrutacyjnych 

1. Formularz rekrutacyjny zostanie oceniony przy uwzględnieniu kryteriów formalnych (0/1); 

premiujących (maksymalnie można uzyskać 40 pkt premiujących). 

2. Kryteria formalne – dostępu 0/1 (gdzie „0” oznacza „niespełnienie kryterium, „1” oznacza 

spełnienie kryterium).  Aby mieć szansę do zakwalifikowania się do projektu każdy Kandydat 

na Uczestnika projektu musi spełniać wszystkie kryteria formalne-dostępu. 

3. Kryteria premiujące max 40 pkt za:  

 dla osoby z niepełnosprawnością (max .10 pkt); 

 dla osoby o niskich jestem osobą o niskim, statusie materialnym (max 10 pkt); 

 dla osoby z odpowiednim doświadczeniem/stażem zawodowym (max. 10 pkt); 

 dla osoby z doświadczeniem w pracy w zawodzie deficytowym (max 10 pkt) 

Metodologia przyznawania punktów wskazana jest w „Formularzu rekrutacyjnym do projektu” 

Punkty wylicza Komisja rekrutacyjna (pracownicy Biura projektów w ZDZ w Płocku). 

4. Formularz rekrutacyjny dotknięty uchybieniami nie podlega ocenie. Za uchybienia uznaje się: 

 brak podpisu kandydata, 

 niewypełnienie wymaganych pól formularza, 

 niekompletność formularza, 

 wypełnienie lub wydrukowanie formularza w sposób nieczytelny w stopniu uniemożliwiającym 

dokonanie jego oceny. 

5. Dokonując oceny formularzy rekrutacyjnych brane będą pod uwagę dowolne źródła informacji, 

mające znaczenie dla oceny formularzy, w tym dane publiczne dostępne w rejestrach. 
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6. O wynikach oceny formularzy rekrutacyjnych kandydat zostanie poinformowany w ciągu 3 dni 

roboczych od daty zakończenia etapu rekrutacji zgodnie z oznaczoną w formularzu rekrutacyjnym 

preferowaną formą kontaktu. Jeżeli w formularzu zaznaczono więcej niż jedną opcję, realizator 

projektu wybierze formę kontaktu spośród wskazanych przez kandydata. 

 

§5 

Zakwalifikowanie do udziału w projekcie 

1. Spośród wszystkich przedłożonych dokumentów rekrutacyjnych na listę projektu zostaną wpisani 

Kandydaci, którzy zdobyli największą liczbę punktów. 

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną wpisani na Listę Uczestników projektu.  

2. Pozostałe osoby spełniające kryteria projektu zostaną wpisane na listę rezerwową. 

3. Jeżeli na podstawie liczby punktów przyznanej za ocenę formularza rekrutacyjnego nie da się ustalić, 

czy kandydat może wziąć udział w projekcie, prawo do wzięcia udziału w projekcie wyznacza 

kolejność złożenia formularza rekrutacyjnego. Kandydaci, którzy złożyli formularz wcześniej mają 

pierwszeństwo przed tymi, którzy złożyli formularz później. 

4. W przypadku niewyłonienia spośród zgłoszonych aplikacji wymaganej liczby uczestników realizator 

projektu przewiduje dodatkowy nabór formularzy rekrutacyjnych.  

5. Niezależnie od liczby przyznanych punktów realizator projektu może odmówić udziału  

w projekcie osobie, której dane wpisane do formularza rekrutacyjnego nie są zgodne ze stanem 

faktycznym lub nie spełniają zakładanych w wniosku wskaźników realizacji celu. 

 

§6 

Zakres wsparcia 

1. Kandydat, który zakwalifikował się do udziału w projekcie staje się uczestnikiem kompleksowego 

projektu. 

2. Zakres wsparcia obejmuje: 

 kurs na Instruktora Praktycznej Nauki Zawodu, 

 wsparcie doradcy zawodowego, 

 mobilność ponadnarodowa tj. wyjazd do Niemiec na 5 dni (+2 dni na podróż) w celu obserwacji 

w niemieckich firmach dualnego systemu kształcenia. 

3. W ramach projektu uczestnikom przysługuje dodatkowo: 

- materiały szkoleniowe, 

- poczęstunek podczas udziału w kursie IPNZ; 

- badania lekarskie przed wyjazdem za granicę (dla osób z branży gastronomicznej i fryzjerskiej), 

- ubezpieczenie NNW na wyjazd do Niemiec, 

  

- transport za granicę i z powrotem, 
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- transport lokalny w Niemczech, 

- wyżywienie w Niemczech, 

- zakwaterowanie, 

- opiekun grupy/tłumacz w Niemczech 

 

§7 

Obowiązki uczestników projektu 

Każdy uczestnik projektu  zobowiązuje się do: 

 wypełnienia kompletu wymaganych dokumentów, 

 zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i poświadczenia tego faktu w formie 

oświadczenia, 

 uczestnictwa w minimum 80% zajęć w ramach każdej zaplanowanej formy kształcenia, 

potwierdzonego własnoręcznym podpisem na liście obecności, 

 wypełniania ankiet ewaluacyjnych w trakcie trwania form wsparcia, 

 przystąpienia do zaliczeń/egzaminów końcowych, 

 bieżącego informowania Kierownika projektu (tel. 515-535-047) o wszystkich zdarzeniach 

mogących zakłócić jego dalszy udział w projekcie, 

 usprawiedliwienia wszystkich nieobecności w terminie 7 dni od daty zaistnienia zdarzenia, przy 

czym usprawiedliwiane będą nieobecności udokumentowane m. in. zwolnieniami lekarskimi, 

nagłymi ważnymi wypadkami losowymi itp., 

 zapoznania się z art.233 Kodeksu karnego o odpowiedzialności karnej za podanie informacji 

niezgodnych z rzeczywistością i poświadczenia tego faktu w formie oświadczenia, 

 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin rekrutacji wchodzi w życie z dniem 2 września 2019 r.  

2. Wszelkie sprawy związane z interpretacją regulaminu rozstrzygane są przez Kierownika projektu.  

3. Realizator nie  ponosi odpowiedzialności wobec uczestnika projektu w przypadku wstrzymania 

finansowania projektu przez Instytucję Pośredniczą, w tym również spowodowanego brakiem 

środków na realizację projektu.              
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