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1) Zmianie ulega wstęp w załączniku nr 6a. 

Było: 

Szkolenie (w wymiarze minimum 80 godzin z trenerem) będzie przygotowywało uczestników 

do uzyskania uprawnień na obsługę ciągników terminalowych i będzie swoim zakresem 

obejmować minimum następujące zagadnienia 

Jest:  

Szkolenie (w wymiarze minimum 80 godzin z trenerem) będzie przygotowywało uczestników 

do uzyskania uprawnień na obsługę żurawi wieżowych i będzie swoim zakresem obejmować 

minimum następujące zagadnienia 

 

2) Zmianie ulega wstęp w załączniku nr 6b. 

Było: 

Szkolenie (w wymiarze minimum 36 godzin z trenerem) będzie przygotowywało uczestników 

do uzyskania uprawnień na obsługę ciągników terminalowych i będzie swoim zakresem 

obejmować minimum następujące zagadnienia:  

Jest:  

Szkolenie (w wymiarze minimum 36 godzin z trenerem) będzie przygotowywało uczestników 

do uzyskania uprawnień na obsługę żurawi samojezdnych i będzie swoim zakresem 

obejmować minimum następujące zagadnienia: 

 

3) Zmianie ulega wstęp w załączniku nr 6c 

  Było: 

Szkolenie (w wymiarze minimum 56 godzin z trenerem) będzie przygotowywało uczestników 

do uzyskania uprawnień na obsługę ciągników terminalowych i będzie swoim zakresem 

obejmować minimum następujące zagadnienia: 

Jest: 

Szkolenie (w wymiarze minimum 56 godzin z trenerem) będzie przygotowywało uczestników 
do uzyskania uprawnień na obsługę suwnic wciągników i wciągarek ogólnego i specjalnego 
przeznaczenia i będzie swoim zakresem obejmować minimum następujące zagadnienia: 
 

4) Zmiana w Zasady przyznawania wsparcia na szkolenia portowo-stoczniowe – zmiana alokacji 

środków w pkt 3. KWOTA PRZEZNACZONA NA NABÓR W RAMACH KONKURSU GRANTOWEGO 
Było:  

• operator suwnic specjalizowanych RTG (grupa docelowa co do zasady 60 osób alokacja w 
ramach zakresu tematycznego 190 000,00 PLN) 

       Jest:  

• operator suwnic specjalizowanych RTG (grupa docelowa co do zasady 60 osób alokacja w 
ramach zakresu tematycznego 195 000,00 PLN) 
 

5) Zmiana w Zasady przyznawania wsparcia na szkolenia portowo-stoczniowe. Pkt 2.2. 

WARUNKI PRZYZNANIA WSPARCIA 

Było: 

https://www.arp.gda.pl/plik,7798,zasady-przyznawania-wsparcia-na-szkolenia-portowo-stoczniowe.docx
https://www.arp.gda.pl/plik,7798,zasady-przyznawania-wsparcia-na-szkolenia-portowo-stoczniowe.docx
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2.2.3. Wsparciu podlegają jedynie szkolenia ukończone z wynikiem pozytywnym przez 
osobę szkoloną, potwierdzone uzyskaniem uprawnień zgodnych z zakresem tematycznym 
szkolenia, wydawanych przez Urząd Dozoru Technicznego.  

 

 

Jest:  

2.2.3. Wsparciu podlegają jedynie szkolenia ukończone z wynikiem pozytywnym przez 
osobę szkoloną, potwierdzone uzyskaniem uprawnień zgodnych z zakresem tematycznym 
szkolenia. W zależności od wymaganych ustawowo zaświadczeń kwalifikacyjnych, 
uprawnienia potwierdzone zostaną przez dokumenty wydane odpowiednio przez : Urząd 
Dozoru Technicznego, Transportowy Dozór Techniczny. W przypadku braku wymagań 
ustawowych, potwierdzeniem uprawnień będzie, certyfikat ukończenia szkolenia z 
wynikiem pozytywnym przez uczestnika. 

 

 

6) Zmiana w Zasady przyznawania wsparcia na szkolenia portowo-stoczniowe w pkt 2 

PRZEDMIOT NABORU oraz w pkt 3. KWOTA PRZEZNACZONA NA NABÓR W RAMACH KONKURSU 

GRANTOWEGO 
BYŁO: 

• operator ciągnika terminalowego (grupa docelowa co do zasady 40 osób alokacja w ramach 

zakresu tematycznego 110 000,00 PLN) 

• operator żurawia samojezdnego (grupa docelowa co do zasady 40 osób alokacja w ramach 

zakresu tematycznego 110 000,00 PLN) 

• operator suwnic specjalizowanych RTG (grupa docelowa co do zasady 60 osób alokacja w 

ramach zakresu tematycznego 195 000,00 PLN) 

• operator żurawia wieżowego (grupa docelowa co do zasady 40 osób alokacja w ramach 

zakresu tematycznego 110 000,00 PLN) 

• operator reach stacker (grupa docelowa co do zasady 40 osób alokacja w ramach zakresu 

tematycznego 110 000,00 PLN) 

• operator żurawia pływającego/pokładowego (grupa docelowa co do zasady 40 osób alokacja 

w ramach zakresu tematycznego 170 000,00 PLN) 

Jest:  

• operator ciągnika terminalowego (grupa docelowa co do zasady 60 osób alokacja w ramach 

zakresu tematycznego 165 000,00 PLN) 

https://www.arp.gda.pl/plik,7798,zasady-przyznawania-wsparcia-na-szkolenia-portowo-stoczniowe.docx
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• operator żurawia samojezdnego (grupa docelowa co do zasady 60 osób alokacja w ramach 

zakresu tematycznego 165 000,00 PLN) 

• operator suwnic specjalizowanych RTG (grupa docelowa co do zasady 60 osób alokacja w 

ramach zakresu tematycznego 195 000,00 PLN) 

• operator żurawia wieżowego (grupa docelowa co do zasady 40 osób alokacja w ramach 

zakresu tematycznego 110 000,00 PLN) 

• operator reach stacker (grupa docelowa co do zasady 40 osób alokacja w ramach zakresu 

tematycznego 110 000,00 PLN) 

• operator wózków (grupa docelowa co do zasady 80 osób alokacja w ramach zakresu 

tematycznego 60 000,00 PLN) 

7) Zmiana w Zasady przyznawania wsparcia na szkolenia portowo-stoczniowe w pkt 2 

PRZEDMIOT NABORU 

Było: 

W ramach alokacji oczekuje się przeszkolenia co do zasady 260 osób w 6 konkursach 

tematycznych, w tym 130 osób, dla których język polski nie jest językiem ojczystym. 

 

W związku z faktem, że preferowane będą wnioski dotyczące większej liczby osób 

przeszkolonych, dopuszcza się możliwość przeszkolenia w ramach całego naboru większej 

liczby osób niż 260. 

 

Jest: 

W ramach alokacji oczekuje się przeszkolenia co do zasady 340 osób w 6 konkursach 

tematycznych, w tym 170 osób, dla których język polski nie jest językiem ojczystym. W ramach 

pojedynczego konkursu tematycznego wymagane jest przeszkolenie na poziomie 50 % osób, 

dla których polski nie jest językiem ojczystym.   

 

W związku z faktem, że preferowane będą wnioski dotyczące większej liczby osób 

przeszkolonych, dopuszcza się możliwość przeszkolenia w ramach całego naboru większej 

liczby osób niż 340. 

8) Zmiana w Zasady przyznawania wsparcia na szkolenia portowo-stoczniowe w pkt 2 

PRZEDMIOT NABORU 2.1. ZAKRES WSPARCIA 

https://www.arp.gda.pl/plik,7798,zasady-przyznawania-wsparcia-na-szkolenia-portowo-stoczniowe.docx
https://www.arp.gda.pl/plik,7798,zasady-przyznawania-wsparcia-na-szkolenia-portowo-stoczniowe.docx
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Było:  

Grupa docelowa obejmuje łącznie co do zasady 260 osób w sześciu grupach tematycznych 
(limity maksymalnej kwoty wsparcia przypadających na każdą grupę docelową wskazane 
zostały w pkt 2 zasad przyznawania wsparcia).  
Jest:  
Grupa docelowa obejmuje łącznie co do zasady 340 osób w sześciu grupach tematycznych 
(limity maksymalnej kwoty wsparcia przypadających na każdą grupę docelową wskazane 
zostały w pkt 2 zasad przyznawania wsparcia).  
 
 

 
9) Dodatkowo zmianie uległ termin składania wniosków na: 

 

Wnioski w wersji papierowej należy składać w terminie od 19.09.2022 r. do dnia 03.10.2022 

r. w godzinach od 8:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku w siedzibie ARP (al. Grunwaldzka 

472 D, 80-309 Gdańsk). Wnioski, które wpłyną przed lub po wyznaczonym terminie nie będą 

rozpatrywane i zostaną odesłane do nadawcy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


