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UCHWAŁA REKRUTACYJNA 

nr 1 z dnia 16.08.2018r. 

 

na podstawie Regulaminu udzielania wsparcia w projekcie paragraf 4 pkt 4 ustalam następujące 

zasady rekrutacji: 

 

1. Niniejsza uchwała określa kryteria rekrutacyjne, formy oferowanego wsparcia w projekcie pn. 

„Stawiamy na turystykę Warmii i Mazur” realizowanego w okresie od 01.07.2018 r. do 30.06.2021 

r. 

2. Projekt jest realizowany przez Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia, zwanym dalej 

"Realizatorem projektu", na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr projektu 

RPWM.02.03.02-28-002/17 zawartej z Województwem Warmińsko-Mazurskim z siedzibą 

w Olsztynie przy ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn reprezentowanym przez Zarząd Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 Kadry dla gospodarki 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, 

Działanie 2.3 Rozwój kompetencji umiejętności osób dorosłych, Poddziałanie 2.3.2 Rozwój 

kompetencji i umiejętności zawodowych osób dorosłych. Projekt jest współfinansowany przez 

Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

3. Cel rekrutacji to nabór uczestników projektu na następujące szkolenia i kursy: 

a. KKZ kelner kwalifikacja T.9. Wykonywanie usług hotelarskich (2 semestry): 

Łączna ilość godzin: 507 (w tym e-learningowe 254 godzin.). Harmonogram: I edycja: wrzesień 

2018- kwiecień 2019, Egzaminy: maj 2019, Egzaminy poprawkowe: wrzesień 2019 oraz II 

edycja: wrzesień 2019-kwiecień 2020, Egzaminy: maj 2020, Egzaminy poprawkowe: wrzesień 

2020. 

b. KKZ w zawodzie hotelarz kwalifikacja T.11.Planowanie i realizacja usług w recepcji, 

T.12 Obsługa gości w obiektach świadczących usługi hotelarskie (4 semestry): 

Łączna ilość godzin: 774 (w tym e-learningowe 387  godzin.). Harmonogram: Wrzesień 2018- 

luty 2020, Egzaminy: czerwiec  2020, Egzaminy poprawkowe: październik 2020. 

c. Kurs języka branżowego – angielskiego: 

Łączna ilość godzin 120. Harmonogram: październik 2018 – kwiecień 2019. 

d. Kurs prawa jazdy kat. B: 

Łączna ilość godzin: : 60 (w tym 30 godzin część praktyczna i 30 godzin część teoretyczna). 

Harmonogram: październik 2018 – kwiecień 2019. Realizator projektu udziela wsparcia 

w ramach kursu, egzaminu, egzaminu poprawkowego oraz badań lekarskich.  

e. Kurs BARISTA: 

Łączna ilość godzin: 20.  Harmonogram: październik 2018 – kwiecień 2019. 

f. Kurs BARMAŃSKI/ SOMMELIERSTWO: 

Łączna ilość godzin: 20. Harmonogram: październik 2018 – kwiecień 2019. 

g. Kurs obsługi programów komputerowych w branży hotelarsko- turystycznej: 

Łączna ilość godzin: 60. Harmonogram: październik 2018 – kwiecień 2019. 

h. Kurs Organizator imprez okolicznościowych: 

Łączna ilość godzin: 60. Harmonogram: październik 2018 – kwiecień 2019. 

i. Szkolenie :  komunikacja interpersonalna : 
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Łączna ilość godzin: 16. Harmonogram: październik 2018 – kwiecień 2019. 

j. Szkolenie : praca w grupie: 

Łączna ilość godzin: 16. Harmonogram: październik 2018 – kwiecień 2019. 

k. Szkolenie : budowanie wizerunku firmy: 

Łączna ilość godzin: 16. Harmonogram: październik 2018 – kwiecień 2019. 

 

Kandydat/-tka może uczestniczyć w jednym lub więcej kursie/szkoleniu.  

 

4. Rekrutacja do projektu będzie prowadzona w terminie od 22.08.2018r. do 31.08.2018r. 

Dopuszcza się możliwość przedłużenia rekrutacji – informacja w tej sprawie zostanie przekazana 

w formie komunikatu na stronie projektu.  

5. Warunki formalne rekrutacji: 

 Ukończone 18 lat, wykształcenie, co najmniej podstawowe, 

 Zamieszkanie/praca/nauka na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w rozumieniu 

Kodeksu Cywilnego. 

 Osoby prowadzące działalność gospodarczą są wykluczone z projektu. 

 Złożenie dokumentów: 

1) Formularz rekrutacyjny, 

   2) Oświadczenie kandydata 

 Uzyskanie minimum 30 punktów w ramach kryteriów rekrutacyjnych.  

6. Kryteria rekrutacyjne: 

 Osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności – 10 pkt. 

 Płeć kandydata/-tki – kobieta – 10 pkt. 

 PREMIA – wybór kursu: KKZ kelner, lub KKZ w zawodzie hotelarz – 30 pkt. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 16.08.2018r. 

 

 

 

 


