
 

 

 

ANEKS NR 03 DO REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  

„NOWE KWALIFIKACJE – SZERSZE PERSPEKTYWY”   

nr RPPK.09.05.00-18-0030/16 

 

Z dniem 19.04.2018r. zmianie ulegają zapisy regulaminu rekrutacji i uczestnictwa  

w projekcie „Nowe kwalifikacje – szersze perspektywy”. 

§1 

I. Wprowadzone zmiany dotyczą m.in.  

1. zapisów §2 Rekrutacja i warunki uczestnictwa w projekcie, pkt.16 

było: 

Po każdym etapie kwalifikowania uczestników projektu sporządzone zostaną listy osób 

zakwalifikowanych do udziału w projekcie  z podziałem na poszczególne kursy oraz listy 

rezerwowe.  

Do udziału w projekcie zakwalifikowanych zostanie w: 

I turze rekrutacji – IV 2017-(105os.)-TIG I-2 gr./śr.15os,MAG I-1 gr./śr.15 os. podesty 
ruchome, żurawie przenośne HDS kat. IIŻ - łącznie 2 gr./śr.12os.,wózki jezdniowe 
podnośnikowe(....)-3gr./śr.12os. z największą liczbą punktów, 
II turze rekrutacji – VII 2017-(90os.)-TIG I-1 gr./śr.15 os., MAG I-1 gr. /śr.15 os., podesty 

ruchome, żurawie przenośne HDS kat. II Ż - łącznie 2 gr./śr.12os., wózki jezdniowe 

podnośnikowe (....) - 3gr./śr.12os. z największą liczbą punktów, 

III turze rekrutacji – X 2017-(171os.)-TIG I-2 gr./śr.15 os., TIG II, III - łącznie-2 gr./śr. 15os., 

MAG I-1gr/śr.15os., podesty ruchome, żurawie przenośne HDS kat. II Ż - łącznie 

2gr./śr.12os.,operator suwnic kat. IS lub II S, wózki jezdniowe podnośnikowe (....) łącznie 

(2x3gr) 6gr./śr.12os. z największą liczbą punktów, 

IV turze rekrutacji - XII 2017-(207os.)-TIGI, II-(2x2gr.)łącznie4 gr./śr.15 os,MAGII-1 gr./śr.15 

os., podesty ruchome - 1gr/śr. 12os., operator suwnic kat. IS lub II S, żurawie 

przenośne HDS kat. II Ż - (3 x 3gr.) łącznie 6 gr./śr.12os.,wózki jezdniowe podnośnikowe 

(....) 

- 4gr./śr.12os. z największą liczbą punktów, 

V turze rekrutacji – II 2018 - (171os.) - TIG I, II - (2 x 2gr.) łącznie4 gr./śr.15 os., MAG I - 1 

gr./śr.15os.,podesty ruchome, operator suwnic kat. IS lub II S-2 gr./śr.12 os., żurawie 

przenośne HDS kat. IIŻ - 2 gr./śr.12os.,wózki jezdniowe podnośnikowe(....)-4gr./śr.12os.  

z największą liczbą punktów, 

VI turze rekrutacji - IV 2018 - (171os.)-TIG I - 1 gr./śr.15 os, TIG II - 2 gr./śr.15 os, MAG I - 2 

gr./śr.15 os. podesty ruchome-2 gr./śr.12 os, operator suwnic kat. IS lub II S-1gr/śr.12 

os., żurawie przenośne HDS kat. IIŻ - 1 gr./śr.12os.,wózki jezdniowe podnośnikowe (....) -

4gr./śr.12 os. z największą liczbą punktów. 

 
Dokumenty rekrutacyjne osób, które nie zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie 

(lista rezerwowa) będą rozpatrywane w kolejnej turze rekrutacji. 



 

 

jest: 

Po każdym etapie kwalifikowania uczestników projektu sporządzone zostaną listy osób 

zakwalifikowanych do udziału w projekcie  z podziałem na poszczególne kursy oraz listy 

rezerwowe.  

Do udziału w projekcie zakwalifikowanych zostanie w: 

I turze rekrutacji – IV 2017-(105os.)-TIG I-2 gr./śr.15os,MAG I-1 gr./śr.15 os. podesty 
ruchome, żurawie przenośne HDS kat. IIŻ - łącznie 2 gr./śr.12os.,wózki jezdniowe 
podnośnikowe(....)-3gr./śr.12os. z największą liczbą punktów, 
II turze rekrutacji – VII 2017-(90os.)-TIG I-1 gr./śr.15 os., MAG I-1 gr. /śr.15 os., podesty 

ruchome, żurawie przenośne HDS kat. II Ż - łącznie 2 gr./śr.12os., wózki jezdniowe 

podnośnikowe (....) - 3gr./śr.12os. z największą liczbą punktów, 

III turze rekrutacji – X 2017-(171os.)-TIG I-2 gr./śr.15 os., TIG II, III - łącznie-2 gr./śr. 15os., 

MAG I-1gr/śr.15os., podesty ruchome, żurawie przenośne HDS kat. II Ż - łącznie 

2gr./śr.12os.,operator suwnic kat. IS lub II S, wózki jezdniowe podnośnikowe (....) łącznie 

(2x3gr) 6gr./śr.12os. z największą liczbą punktów, 

IV turze rekrutacji - XII 2017-(207os.)-TIGI, II-(2x2gr.)łącznie4 gr./śr.15 os,MAGII-1 gr./śr.15 

os., podesty ruchome - 1gr/śr. 12os., operator suwnic kat. IS lub II S, żurawie 

przenośne HDS kat. II Ż - (3 x 3gr.) łącznie 6 gr./śr.12os.,wózki jezdniowe podnośnikowe (....) 

- 4gr./śr.12os. z największą liczbą punktów, 

V turze rekrutacji – II 2018 - (171os.) - TIG I, II - (2 x 2gr.) łącznie4 gr./śr.15 os., MAG I - 1 

gr./śr.15os.,podesty ruchome, operator suwnic kat. IS lub II S-2 gr./śr.12 os., żurawie 

przenośne HDS kat. IIŻ - 2 gr./śr.12os.,wózki jezdniowe podnośnikowe(....)-4gr./śr.12os.  

z największą liczbą punktów, 

VI turze rekrutacji - IV 2018 - (171os.)-TIG I - 1 gr./śr.15 os, TIG II - 2 gr./śr.15 os, MAG I - 2 

gr./śr.15 os. podesty ruchome-2 gr./śr.12 os, operator suwnic kat. IS lub II S-1gr/śr.12 

os., żurawie przenośne HDS kat. IIŻ - 1 gr./śr.12os.,wózki jezdniowe podnośnikowe (....) -

4gr./śr.12 os. z największą liczbą punktów. 

VII turze rekrutacji - V.2018r. – jest to  ostatnia tura rekrutacji, rozpatrzenie dokumentów  

które zostaną złożone do 18.V.2018 r. i zakwalifikowanie do grup szkoleniowych. 

 Dokumenty rekrutacyjne osób, które nie zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie 

(lista rezerwowa) będą rozpatrywane w kolejnej turze rekrutacji. 

§2 

1. Pozostałe zapisy regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Nowe kwalifikacje -

szersze perspektywy” nie ulegają zmianie. 

2. Aneks obowiązuje od dnia ogłoszenia tj. z  dniem 19.04.2018r. 

 

 

 


