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Projekt „Weź kwalifikacje w swoje ręce!”  

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,  

realizowany przez CDG PRO Sp. z o.o.  

na podstawie Umowy nr RPPK.09.05.00-18-0039/17  

zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 

OŚ PRIORYTETOWA IX. JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE 

DZIAŁANIE 9.5. PODNOSZENIE KOMPETENCJI OSÓB DOROSŁYCH W FORMACH POZASZKOLNYCH 

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA I ODPOWIEDZI: 

1. Czy uczestnikom projektu będą zwracane koszty dojazdu do miejsca, w którym będzie odbywał się 

kurs? 

Organizator nie będzie zwracał kosztów dojazdu. 

2. Gdzie będą odbywać się kursy? 

Kursy odbywać się będą na terenie woj. podkarpackiego. Dokładne lokalizacje poznamy po rozstrzygnięciu 

postępowań wyboru Wykonawców. 

3. Czy kurs prawo jazdy kat. C+E obejmuje swoim zakresem prawo jazdy kat. C? 

Nie, kurs obejmuje tylko E dla osób posiadających prawo jazdy kat. C. 

4. Co to jest kwalifikacja wstępna przyspieszona D? 

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie do egzaminu przed komisją egzaminacyjną w ośrodku 

szkolenia w celu nabycia uprawnień do komercyjnej jazdy autobusem i przewozu osób. 

5. Kto może wykorzystać zdobytą/-te w ramach projektu kwalifikacje na rzecz poprawy jakości życia 

mieszkańców województwa podkarpackiego? 

Kryterium dotyczy pracowników lub członków jednostek podległych lub nadzorowanych przez ministra 

właściwego do spraw wewnętrznych i/lub Ministra Obrony Narodowej, jednostek ochrony przeciwpożarowej, 

jednostek krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (ksrg), jednostek współpracujących z ksrg, jednostek 

ochotniczej straży pożarnej, jednostek systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego (PRM) lub jednostek 

wspierających system PRM.  

6. Czy osoba posiadająca aktualne badania lekarskie/psychologiczne będzie zobligowana do ich 

ponowienia? 

Osoba, która po zakwalifikowaniu do Projektu przedstawi ważne zaświadczenie lekarskie nie będzie ponownie 

skierowana na badania. 

7. Jak interpretować zapis „Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących”? 

Jeśli Kandydat/-ka jest osobą bezrobotną lub bierną zawodową oraz przebywa w gospodarstwie domowym 

samotnie lub z domownikami, którzy są również bezrobotni lub bierni zawodowo jest osobą przebywającą w 

gospodarstwie domowym bez osób pracujących. 
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Jeśli Kandydat/-ka jest osobą pracującą to nie jest osobą przebywającą w gospodarstwie domowym bez osób 

pracujących.  

8. Jak interpretować zapis „Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i 

dzieci pozostających na utrzymaniu”? 

Jeśli Kandydat/-tka jest jedyną osobą pełnoletnią w gospodarstwie domowym oraz ma na utrzymaniu dzieci, to 

jest ww. osobą. 

9. Czy należy wypełnić datę złożenia formularza rekrutacyjnego? 

Tak, datę złożenia formularza na str. 5 wypełnia Kandydat/-tka, a datę wpływu formularza na str. 1 wypełnia 

Personel Projektu. 

10. Czy w przypadku nie zdania egzaminu po ukończonym kursie Uczestnik będzie zobligowany do 

zwrotu kosztów całego kursu? 

Nie, gdyż zgodnie z Regulaminem Uczestnik Projektu jest zobowiązany do przystąpienia do egzaminu w 

jednym z ustalonych terminów w trakcie trwania realizacji projektu, jednak nie później niż w ciągu 2 miesięcy od 

ostatniego dnia kursu, w którym uczestniczył. W przypadku nie spełniania pkt. 11 Beneficjent może obciążyć 

Uczestnika Projektu kosztami egzaminu. 

11. Czy na kurs prawo jazdy kat. C wystarczy mieć ukończony 18 r.ż.? 

Nie, zgodnie z przepisami krajowymi, do których stosowania jesteśmy zobligowani, aby przystąpić do kursu na 

prawo jazdy kat. C należy mieć ukończone 21 lat. Wiek będzie weryfikowany na podstawie nr PESEL przed 

zakwalifikowaniem do udziału w kursie. 

11. Czy na kurs prawo jazdy kat. D wystarczy mieć ukończony 18 r.ż.? 

Nie, zgodnie z przepisami krajowymi, do których stosowania jesteśmy zobligowani, aby przystąpić do kursu na 

prawo jazdy kat. D należy mieć ukończone 24 lata. Wiek będzie weryfikowany na podstawie nr PESEL przed 

zakwalifikowaniem do udziału w kursie. Jeśli rozpocznie się równolegle kurs kwalifikacji wstępnej 

przyspieszonej, to wystarczy mieć ukończone 23 lata. 

12. Na podstawie jakiego dokumentu należy potwierdzić praktykę pływacką wymaganą do 

zakwalifikowania na kurs Uprawnienia Stermotorzysty? 

Dla niepodległych pod MSWiA wymagana jest Żeglarska książeczka pracy. Dla służb podległych pod MSWiA 

wymagany jest wyciąg z pływania z pieczątką i podpisem osoby upoważnionej / kierownika jednostki 

organizacyjnej służb podległych ministrowi właściwemu ds. wewnętrznych. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie kwalifikacji 

zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej: 

§ 3. 1. Praktyką pływania wymaganą do uzyskania świadectw i patentów jest, z zastrzeżeniem ust. 2, okres 

pływania na statku żeglugi śródlądowej w charakterze członka załogi, odpowiednio w służbie pokładowej lub 

mechanicznej, przy czym: 
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1) za jeden rok praktyki uznaje się 180 faktycznych dni żeglugi odbytej w trakcie następujących po sobie 365 

dni; 

2) za jeden miesiąc praktyki uznaje się 15 dni faktycznej żeglugi odbytej w trakcie następujących po sobie 30 

dni. 

§ 17. Aby uzyskać patent żeglarski stermotorzysty żeglugi śródlądowej, należy spełnić jedno z poniższych 

wymagań: 

1) odbycie 10-miesięcznej praktyki pływania na statkach żeglugi śródlądowej o napędzie mechanicznym oraz 

złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu z zakresu wymaganej wiedzy i umiejętności praktycznych; 

2) posiadanie stopnia chorążego Marynarki Wojennej albo Straży Granicznej w dziale pokładowym oraz 

odbycie 3-miesięcznej praktyki pływania na statkach żeglugi śródlądowej; 

3) odbycie 3-miesięcznej praktyki pływania w ramach pełnienia służby na statkach żeglugi śródlądowej o 

napędzie mechanicznym użytkowanych przez jednostki organizacyjne kierowane przez organy podległe 

ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu z wymaganej 

wiedzy i umiejętności praktycznych. 

13. Jaki jest wymiar godzinowy oraz liczba miejsc na poszczególnych kursach? 

Skrót Wymiar godzinowy kursu w ramach Projektu 
Liczba 

osoboszkoleń 

Szacowany 

harmonogram 

P 
38h teorii po 45 min/ 4 dni, w tym 2h egzamin, 

102 praktyki po 60 min, w tym 5h egzamin 
200 20 edycji x 10 os 

HDS 30h teorii, 15h praktyki 275 27 edycji x 10÷12 os 

PRS 24h teorii, 8h praktyki 157 15 edycji x 10÷12 os 

C 20h teorii po 45min, 30h praktyki po 60min 200 20 edycji x 10 os 

C+E 20h teorii po 45min, 25h praktyki po 60min 242 24 edycje x 10÷12 os 

D 20h teorii po 45min, 40h praktyki po 60min 150 15 edycji x 10os 

KD 130h teorii po 45min, 10h praktyki po 60min 150 15 edycji x 10os 

US 25h teorii, 40h praktyki 140 7 edycji x 20 os 

14. Czy osoba przynależąca do jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej może zostać zakwalifikowana na 

kurs Uprawnienia Stermotorzysty na podstawie 3-miesięcznej praktyki pływackiej? 

Nie, gdyż Ochotnicze Straże Pożarne nie są jednostkami organizacyjnymi służb podległych ministrowi 

właściwemu ds. wewnętrznych. Od osoby przynależącej do jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej wymagana 

jest książeczka żeglarska wraz z potwierdzeniem 10-miesięcznej praktyki pływackiej jako członek załogi. 

15. Jak dojechać do Biura Projektu? 

Wskazówki dojazdu udostępniono na stronie: http://www.cdgpolska.pl/projekty-dotacje/kontakt/ 

W nawigacji należy wpisać: Grupa CDG Świlcza. 

http://www.cdgpolska.pl/projekty-dotacje/kontakt/


 

BIURO PROJEKTU:  

CDG PRO Sp. z o.o.,   

36-072 Świlcza 145b 

rekrutacja-podkarpacie@cdgpolska.pl | www.cdgpolska.pl/ 

16. Do kiedy trwa rekrutacja? 

Rekrutacja jest prowadzona w sposób ciągły do 30 czerwca 2019r. Po zakwalifikowaniu 904 osób do udziału w 

Projekcie pozostali Kandydaci będą zapisywani na listę rezerwową.  

17. Kiedy zostanie przekazana informacja o zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie? 

Zgodnie z Regulaminem w cyklach miesięcznych tworzone będą listy rankingowe oraz listy rezerwowe. Listy 

tworzone będą spośród osób, które w danym miesiącu przedłożą komplet prawidłowo wypełnionych 

dokumentów rekrutacyjnych.  

 
  


