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Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 113 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 

z dnia 11 sierpnia 2022 r. 
 

 
 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PT.: 

„Uniwersytet Humanistów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach” 

nr umowy o dofinansowanie POWR.03.01.00-00-T217/18 
 
 
 
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§1 
 

1. Niniejszy regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa w zadaniach kierowanych do 

uczestników, realizowanych przez Uniwersytet Śląski w Katowicach w ramach projektu pt.: 

„Uniwersytet Humanistów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach”, współfinansowanego ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny 

Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. 

Działanie: 3.1Kompetencje w szkolnictwie wyższym. 

2. Warunki,  okres  realizacji,  budżet  Projektu,  o   którym   mowa  w  ust.   1,  jak  również   liczbę    

i podział  uczestników  zadań  określa  umowa  POWR.03.01.00-00-T217/18  i  aktualny  wniosek 

o dofinansowanie Projektu. 

 
 

§2 

Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące definicje: 

1. Projekt   –   przedsięwzięcie   pt.   „Uniwersytet    Humanistów    w    Uniwersytecie   Śląskim   
w Katowicach” realizowane w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach; 

2. Uczelnia – Uniwersytet Śląski w Katowicach; 

3. UŚ - Uniwersytet Śląski w Katowicach; 

4. UH – Uniwersytet Humanistów; 

5. Jednostki – Jednostki powołane w ramach projektu: Uniwersytetu Humanistów, które będą 
realizowały  zadania  projektu  pt.   „Uniwersytet   Humanistów   w   Uniwersytecie   Śląskim   
w Katowicach”: 

MUM – Mobilny Uniwersytet Młodzieży, 
UD – Uniwersytet Dialogu, 
UK – Uniwersytet Kulturoznawców, 
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UMN – Uniwersytet Młodych Naukowców, 
UP – Uniwersytet Polonistów; 

6. Zadania – kierowane do uczestników formy wsparcia w ramach Projektu; 

7. Ścieżki wsparcia – zestawy form wsparcia, na które rekrutują się kandydaci; 

8. Kandydat/tka – osoba ubiegająca się o możliwość uczestnictwa w Projekcie; 

9. Uczestnik/czka projektu, zwany dalej Uczestnikiem – osoba, która została zrekrutowana do 
uczestnictwa w Projekcie, w wymaganym terminie złożyła w Biurze Projektu/u Koordynatora 
Merytorycznego wszystkie wymagane dokumenty oraz w momencie rozpoczęcia  

uczestnictwa w Projekcie spełnia warunki udziału wybranej Jednostki, określone w Rozdziale 
IV; 

10. Biuro Projektu – ul. Uniwersytecka 4, pok. A.3.6; 
11. Zespół Zarządzający – Zespół powołany na mocy Zarządzenia nr 119 Rektora Uniwersytetu 

Śląskiego w Katowicach z dnia 17 września 2019 r. w sprawie realizacji Projektu  

pt.: „Uniwersytet Humanistów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach” w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej    

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; 

12. Koordynator Projektu – osoba pełniąca tę funkcję w Projekcie na mocy powołania, 
koordynująca wszelkie działania przewidziane w Projekcie oraz odpowiedzialna za ich 

realizację; 

13. Asystent Koordynatora ds. administracyjnych oraz Asystent Koordynatora ds. finansowych 

– osoby pełniące te funkcje w Projekcie, ściśle współpracujące z Koordynatorem Projektu  
przy wszelkich działaniach przewidzianych w Projekcie oraz odpowiedzialne za ich realizację, 
zgodnie z ustalonym zakresem obowiązków; 

14. Koordynatorzy merytoryczni –  osoby  pełniące  tę  funkcję  w  poszczególnych  jednostkach   
w Projekcie na mocy powołania, współpracujące z Koordynatorem Projektu, Asystentem 
Koordynatora ds. administracyjnych oraz Asystentem Koordynatora ds. finansowych, przy 

wszelkich działaniach przewidzianych w Projekcie, oraz odpowiedzialne za ich realizację, 
zgodnie z ustalonym zakresem obowiązków; 

15. Regulamin – Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt. „Uniwersytet Humanistów    

w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach”; 

16. Podmiot współpracujący – instytucja współpracująca z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach 
przy    realizacji    projektu    pt.    „Uniwersytet    Humanistów    w    Uniwersytecie    Śląskim   

w Katowicach”; 

17. Osoba małoletnia – osoba, która nie ukończyła 18 lat. 
 
 

II. OPIS PROJEKTU 

§3 

1. Celem głównym Projektu jest rozwijanie u uczestników projektu kompetencji pozwalających na: 

aktywizację społeczną i zawodową; poszerzanie wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz rozwój 

zainteresowań; pobudzenie aktywności edukacyjnej i kulturalnej; zapobieganie społecznemu 
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wykluczeniu      poprzez      stworzenie      i       uruchomienie       Uniwersytetu       Humanistów     

w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach kierowanego do niestandardowych odbiorców 

szkolnictwa wyższego (młodzieży szkół ponadpodstawowych oraz dorosłych osób pracujących – 

niestudiujących nauczycieli zwłaszcza polonistów oraz pracowników instytucji kultury w wieku 

35+). 

W     ramach     Uniwersytetu      Humanistów      zostanie      stworzonych      i      uruchomionych  

5 specjalistycznych jednostek: 

1) Mobilny Uniwersytet Młodzieży (MUM); 

2) Uniwersytet Dialogu (UD); 

3) Uniwersytet Kulturoznawców (UK); 

4) Uniwersytet Młodych Naukowców (UMN); 

5) Uniwersytet Polonistów (UP). 

W okresie od 01.09.2019 do 31.12.2022 działania w powołanych i prowadzonych jednostkach 

Uniwersytetu Humanistów będą służyły realizacji celów PO WER, w tym przede wszystkim celu 

szczegółowego dotyczącego podniesienia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na 

poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa  

w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III Szkolnictwo wyższe dla 

gospodarki i rozwoju, POWER 2014-2020. 

2. W ramach prowadzonych w Projekcie jednostek zostaną zrealizowane następujące  zadania: 

1) Mobilny Uniwersytet Młodzieży (MUM): 

a) wyjazdowa ścieżka wsparcia (aktywność w szkołach): 

- zadanie 2: wykłady/warsztaty/laboratoria lub 

- zadanie 4: wizyty edukacyjne; 

b) stacjonarna ścieżka wsparcia (aktywność na uniwersytecie): 

- zadanie 2: wykłady/warsztaty/laboratoria lub 

- zadanie 4: wizyty edukacyjne; 

c) Dzień z Humanistyką: 

- zadanie 5: wydarzenia edukacyjne. 

2) Uniwersytet Dialogu (UD) – jedna ścieżka wsparcia, na którą składają się: 

- zadanie 2: wykłady/warsztaty/laboratoria; 

- zadanie 3: zajęcia prowadzone w formie projektowej. 

3) Uniwersytet Kulturoznawców (UK): 

a) stacjonarna ścieżka wsparcia: 
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- zadanie 2: wykłady/warsztaty/laboratoria; 

- zadanie 3: zajęcia prowadzone w formie projektowej; 

- zadanie 7: konsultacje eksperckie. 

b) wyjazdowa ścieżka wsparcia: 

- zadanie 4: wizyty edukacyjne. 

4) Uniwersytet Młodych Naukowców (UMN) – jedna ścieżka wsparcia, na którą składają się: 

- zadanie 2: wykłady/warsztaty/laboratoria; 

- zadanie 4: wizyty edukacyjne; 

- zadanie 7: konsultacje eksperckie. 

5) Uniwersytet Polonistów (UP) – jedna ścieżka wsparcia, na którą składają się: 

- zadanie 2: wykłady/warsztaty/laboratoria; 

- zadanie 4: wizyty edukacyjne; 

- zadanie 6: panele dyskusyjne. 

6) Nauczycielskie Zespoły Tutorskie (NZT) – jedna ścieżka wsparcia, na którą składa się: 

- zadanie 7: konsultacje eksperckie. 

7) Wakacyjny polsko-ukraiński CAMP dla młodzieży w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach  
(PUCAMP) - jedna ścieżka wsparcia, na którą składa się: 

 - zadanie 8: warsztaty. 

 
Projekt będzie realizowany w latach akademickich:2019/2020, 2020/2021, 2021/2022.  

 

 
III. OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

§4 

1. Za przeprowadzenie procesu rekrutacji do Projektu odpowiedzialny jest Koordynator Projektu 

wraz z Koordynatorami merytorycznymi. 

2. Ze względu na różnorodność i powtarzalność form wsparcia oraz zróżnicowanie grup 

docelowych, rekrutacja będzie prowadzona na konkretne ścieżki wsparcia w ramach jednostek 

Uniwersytetu Humanistów wskazanych w §3 ust. 1. 

3. Uczestnik projektu może wziąć udział w dowolnej liczbie ścieżek wparcia pod warunkiem 

spełnienia  warunków  formalnych  i  merytorycznych  opisanych  w  §5  Regulaminu  rekrutacji  

i złożenia Karty wyboru dodatkowej ścieżki wsparcia uczestnika Projektu, stanowiącej załącznik 

nr 5 do Regulaminu. 

4. Rekrutacja do Projektu prowadzona będzie okresowo w zależności od uruchomienia rekrutacji  

do konkret ścieżki wparcia lub w sposób ciągły tj. do wyczerpania limitu miejsc w konkretne j 

ścieżce wsparcia. 
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5. Uczestnictwo w Projekcie jest dobrowolne. 

6. Uczestnicy nie ponoszą kosztów realizacji zadań. 

7. Rekrutacja do projektu uczestników wsparta będzie ciągłą kampanią informacyjno -promocyjną 

prowadzoną poprzez stronę internetową Wydziału Humanistycznego, Projektu oraz podmiotów 

współpracujących. 

8. Wszystkie informacje i dokumenty związane z rekrutacją będą dostępne w Biurze Projektu oraz   

w formie elektronicznej na stronie internetowej Projektu. 

9. W całym procesie rekrutacji przestrzegana jest zasada równych szans kobiet i mężczyzn oraz 

niedyskryminacji (w tym zasada dostępności dla osób z niepełnosprawnościami). 

10. Kandydat chcący wziąć udział w rekrutacji do Projektu zobowiązany jest do wypełnienia 

Formularza zgłoszeniowego do Projektu stanowiącego załącznik nr 1 oraz winien postępować 

dalej zgodnie z zapisami przedstawionymi w §5 Regulaminu rekrutacji. 

11. Osoby małoletnie przystępujące do rekrutacji, zobowiązane są do złożenia zgody 

rodziców/opiekunów prawnych na udział w projekcie (formularz zgody stanowi część formularza 

zgłoszeniowego do Projektu – załącznik nr 1). 

12. Osoby z niepełnosprawnościami mogą złożyć formularz zgłoszeniowy drogą mailową na adres  

e- mail Biura Projektu: uniwersytethumanistow@us.edu.pl. W razie potrzeby charakter i miejsce 

realizacji  danej  formy  wsparcia  będzie  dostosowane  do  ich  potrzeb  (np.  podjazdy,  winda    

w budynku, wsparcie Centrum Obsługi Studenta m.in. poprzez zapewnienie sprzętu, osoby 

asystującej, tłumacza migowego itp.). 

13. Rekrutacja do udziału w Projekcie będzie prowadzona na podstawie formalnej oceny formularza 

zgłoszeniowego oraz innych kryteriów właściwych konkretnej ścieżce wsparcia opisanych 

szczegółowo w §5 Weryfikacja dotycząca formalnej oceny formularza zostanie przeprowadzona 

zgodnie z zasadą: 1 punkt dla kandydata/tki spełniającego formalne wymagania, 0 punktów dla 

kandydata/tki niespełniającego formalnych wymagań. Kandydaci/tki, którzy uzyskali 0 punktów 

będą wykluczeni z możliwości udziału w Projekcie. Na podstawie złożonych formularzy 

zgłoszeniowych spełniających kryteria formalne oraz inne kryteria właściwe konkretnej ścieżce 

wsparcia opisanej szczegółowo w §5, zostanie utworzona lista osób zrekrutowanych do  Projektu. 

14. Listy osób zrekrutowanych do Projektu dostępne będą w Biurze Projektu i u Koordynatorów 

merytorycznych. 

15. Kandydatowi/tce niezrekrutowanemu do udziału w Projekcie, przysługuje prawo do odwołania 

do Dziekana Wydziału Humanistycznego w terminie 5 dni od daty ogłoszenia wyników rekrutacji. 

Dziekan Wydziału Humanistycznego rozpatruje odwołanie w terminie 5 dni roboczych od daty 

jego złożenia i niezwłocznie powiadamia odwołującego się o swej decyzji. Decyzja Dziekana 

Wydziału Humanistycznego jest ostateczna. 

16. Po zrekrutowaniu się do Projektu, tj. jednorazowo, każdy Uczestnik zobowiązany jest do 

wypełnienia i złożenia następujących dokumentów: 
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1) Deklaracji uczestnictwa w projekcie, której wzór stanowi załącznik nr 2a i 2b do niniejszego 
regulaminu; 

2) Formularza danych osobowych uczestnika projektu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do 
niniejszego regulaminu; 

3) Oświadczenia uczestnika projektu, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszego 

regulaminu. 

17. Zrekrutowanie do udziału w Projekcie i złożenie dokumentów, o których mowa odpowiednio   

w ust. 10 oraz ust. 16, upoważnia do uczestnictwa w Projekcie. 

IV. KRYTERIA REKRUTACJI DO POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK UNIWERSYTETU  HUMANISTÓW 

§5 

1. Rekrutacja do Mobilnego Uniwersytetu Młodzieży (MUM): 

1) Rekrutacja do Projektu prowadzona będzie w sposób ciągły tj. do wyczerpania limitu miejsc; 

2) Uczestnikami Projektu, w ramach MUM mogą zostać uczniowie szkół ponadpodstawowych 

z województwa śląskiego w wieku 15-19 lat; 

3) Grupy kandydatów Projektu zgłaszają nauczyciele; 

4) W przypadku osób małoletnich, warunkiem koniecznym udziału w rekrutacji do Projektu jest 

pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych (formularz zgody stanowi część formularza 

zgłoszeniowego do Projektu – załącznik nr 1); 

5) O przyjęciu do MUM decyduje kolejność zgłoszeń; 

6) W przypadku niewypełnienia limitów miejsc/rezygnacji grupy uczestników, zostanie 

ogłoszona dodatkowa rekrutacja na podstawie kolejności zgłoszeń grupy uczestników, do 

momentu wyczerpania limitu miejsc; 

7) W przypadku zgłoszenia większej liczby grup kandydatów w stosunku do limitu miejsc 

zostanie utworzona lista rezerwowa. Z listy rezerwowej grupa kandydatów może być 

przeniesiona na listę osób zrekrutowanych pod warunkiem zwolnienia  miejsca. 

2. Rekrutacja do Uniwersytetu Dialogu (UD): 

1) Uczestnikami Projektu, w ramach  UD  mogą  zostać  uczniowie  szkół  ponadpodstawowych   

w wieku 15-19 lat, którzy są liderami opinii publicznej, zaangażowani lub wyrażający chęć 

angażowania się w życie swojej szkoły i najbliższej okolicy; 

2) W przypadku osób małoletnich, warunkiem koniecznym udziału w rekrutacji do Projektu jest 

pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych (formularz zgody stanowi część formularza 

zgłoszeniowego do Projektu – załącznik nr 1); 

3) Rekrutacja ogłoszona będzie na 40 dni przed uruchomieniem każdej edycji. Ostateczny  

termin składania dokumentów oraz wypełnienia testu kompetencyjnego online zostanie 

podany  

w ogłoszeniu o rekrutacji; St
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4) Wyboru Uczestników do poszczególnych edycji UD dokona Komisja rekrutacyjna składająca 

się z koordynatorów merytorycznych wszystkich jednostek Uniwersytetu Humanistów na 

podstawie weryfikacji formularza zgłoszeniowego oraz oceny testu kompetencyjnego; 

5) Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone bez zbędnej zwłoki. Listy rankingowe zestawione wedle 

liczby zdobytych punktów będą dostępne w Biurze Projektu i u  Koordynatora 

merytorycznego UD; 

6) W przypadku zgłoszenia większej liczby Kandydatów w stosunku do limitu miejsc zostanie 

utworzona lista rezerwowa  wg  liczby  zdobytych  punktów  za  test  kompetencyjny  online;   

z listy rezerwowej kandydat/ka może być przeniesiony na listę osób zrekrutowanych pod 

warunkiem zwolnienia miejsca; 

7) W przypadku niewypełnienia limitów miejsc/rezygnacji Uczestników, zostanie ogłoszona 

dodatkowa rekrutacja na podstawie kolejności zgłoszeń, do momentu wyczerpania limitu 

miejsc. 

3. Rekrutacja do Uniwersytetu Kulturoznawców (UK): 

1) Uczestnikami Projektu w ramach UK mogą zostać pracownicy instytucji kultury takich jak: 

domy kultury, ośrodki kultury, centra kultury (różnego szczebla administracyjnego), 

niestudiujący, 35+; 

2) Zajęcia w ramach Uniwersytetu Kulturoznawców realizowane są w ramach dwóch 

zasadniczych ścieżek: stacjonarnej i wyjazdowej; 

3) Rekrutacja na stacjonarną ścieżkę Uniwersytetu Kulturoznawców ogłoszona będzie na 40 dni 

przed uruchomieniem każdej edycji i prowadzona będzie do wyczerpania limitu miejsc; 

4) Grupy uczestników wyjazdowej ścieżki Projektu – minimalnie 15 os./gr. – zgłasza/zgłaszają 

przedstawiciel/przedstawiciele instytucji kultury z województwa śląskiego, rekrutacja 

prowadzona będzie do wyczerpania limitu założonych wyjazdów edukacyjnych; 

5) O przyjęciu do UK decyduje kolejność zgłoszeń; 

6) W  przypadku  niewypełnienia  limitów   miejsc/rezygnacji   Uczestników/grup   uczestników  

(w zależności od ścieżki wsparcia), zostanie ogłoszona dodatkowa rekrutacja na podstawie 

kolejności zgłoszeń, do momentu wyczerpania limitu miejsc; 

7) W przypadku zgłoszenia większej liczby Kandydatów/grup kandydatów w stosunku do limitu 

miejsc zostanie utworzona lista rezerwowa wg kolejności zgłoszeń. Z listy rezerwowej 

kandydat/ka lub grupa kandydatów może być przeniesiony na listę osób zrekrutowanych pod 

warunkiem zwolnienia miejsca. 

4. Rekrutacja do Uniwersytetu Młodych Naukowców (UMN): 

1) Uczestnikami Projektu w ramach UMN  mogą  zostać  uczniowie szkół  ponadpodstawowych  

w wieku 15-19 lat, zainteresowani rozwojem intelektualnym, przejawiający ponadprzeciętne 

zdolności humanistyczne; 
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2) W przypadku osób małoletnich, warunkiem koniecznym udziału w rekrutacji do Projektu jest 

pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych (wzór zgody stanowi część formularza 

zgłoszeniowego do Projektu – załącznik nr 1); 

3) Rekrutacja ogłoszona będzie na 40 dni przed uruchomieniem każdej edycji; 

4) Rekrutacja do każdej z edycji UMN będzie dwuetapowa: 

a) I etap: rejestracja Kandydatów poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz 

wypełnienie testu kompetencji. Komisja rekrutacyjna składająca się z koordynatorów 

merytorycznych wszystkich jednostek Uniwersytetu Humanistów dokona weryfikacji 

formularza zgłoszeniowego oraz oceny testu kompetencyjnego. Następnie 

przedstawione zostanie zestawienie wyników w postaci listy rankingowej, która wyłoni 

30 kandydatów z najlepszymi wynikami w danej edycji (w przypadku identycznej liczby 

punktów decyduje kolejność zgłoszeń), 

b) II etap: uczniowie wyłonieni w I etapie każdej edycji przesyłają  drogą  elektroniczną 

esej o objętości nie większej niż 500 słów. Spośród nadesłanych prac Komisja 

rekrutacyjna składająca się z koordynatorów merytorycznych wszystkich jednostek 

Uniwersytetu Humanistów wybiera 20 najlepszych prac, których autorzy wezmą udział 

w Projekcie. 

5) Wyniki rekrutacji  zostaną ogłoszone  bez  zbędnej zwłoki. Listy rankingowe  będą  dostępne   

w Biurze Projektu i u Koordynatora merytorycznego UMN; 

6) W przypadku zgłoszenia większej liczby Kandydatów w stosunku do limitu miejsc zostanie 

utworzona lista rezerwowa wg liczby zdobytych punktów za esej będący kryterium na  II 

etapie rekrutacji. Z listy rezerwowej kandydat/ka może być przeniesiony na listę uczestników 

pod warunkiem zwolnienia miejsca; 

7) W przypadku niewypełnienia limitów miejsc/rezygnacji Uczestników, zostanie ogłoszona 

dodatkowa dwuetapowa rekrutacja opisana w §5 ust. 4 pkt 4 

5. Rekrutacja do Uniwersytetu Polonistów (UP): 

1) Uczestnikami Projektu w ramach UP mogą zostać nauczyciele poloniści każdego poziomu 

edukacji szkolnej, aktywni zawodowo, niestudiujący, 35+; 

2) Rekrutacja ogłoszona będzie na 40 dni przed uruchomieniem każdej edycji i prowadzona 

będzie do wyczerpania limitu miejsc; 

3) O przyjęciu do UP decyduje kolejność zgłoszeń; 

4) W przypadku niewypełnienia limitów miejsc/rezygnacji Uczestników, zostanie ogłoszona 

dodatkowa rekrutacja na podstawie kolejności zgłoszeń, do momentu wyczerpania limitu 

miejsc; 
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5) W przypadku zgłoszenia większej liczby Kandydatów w stosunku do limitu miejsc zostanie 

utworzona lista rezerwowa wg kolejności zgłoszeń. Z listy rezerwowej kandydat/ka może być 

przeniesiony na listę uczestników pod warunkiem zwolnienia miejsca. 

6. Rekrutacja na Nauczycielskie Zespoły Tutorskie (NZT): 

1) Uczestnikami Projektu w ramach ZNT mogą zostać nauczyciele przedmiotów 
humanistycznych każdego poziomu edukacji szkolnej, aktywni zawodowo, niestudiujący, 35+; 

2) Rekrutacja ogłoszona będzie na 40 dni przed uruchomieniem każdej edycji i prowadzona 
będzie do wyczerpania limitu miejsc; 

3) O przyjęciu do NZT decyduje kolejność zgłoszeń; 

4) W przypadku niewypełnienia limitów miejsc/rezygnacji Uczestników, zostanie ogłoszona 
dodatkowa rekrutacja na podstawie kolejności zgłoszeń, do momentu wyczerpania limitu 

miejsc; 
5) W przypadku zgłoszenia większej liczby Kandydatów w stosunku do limitu miejsc zostanie 

utworzona lista rezerwowa wg kolejności zgłoszeń. Z listy rezerwowej kandydat/ka może być 

przeniesiony na listę uczestników pod warunkiem zwolnienia miejsca. 
 

7. Rekrutacja na Wakacyjny polsko-ukraiński CAMP dla młodzieży w Uniwersytecie Śląskim  

w Katowicach (PUCAMP): 

1) Uczestnikami Projektu w ramach PUCAMP mogą zostać obywatele Ukrainy, którzy 
przekroczyli granicę Polski po 24 lutego 2022 r., w wieku 8-13 lat, uczęszczający do szkoły 
podstawowej w województwie śląskim oraz obywatele Polski w wieku 8-13 lat, uczęszczający 

do szkoły podstawowej w województwie śląskim; 

2) Dokumentami potwierdzającymi, że dana osoba przekroczyła granicę Polski po tym terminie 
są: kserokopia paszportu, z datą przekroczenia granicy po 24 lutego 2022 r., lub 
zaświadczenie ze straży granicznej; 

3) Rekrutacja ogłoszona będzie na min. 14 dni  przed uruchomieniem każdej edycji i prowadzona 
będzie do wyczerpania limitu miejsc; 

4) O przyjęciu do PUCAMP decyduje kolejność zgłoszeń; 

5) W przypadku niewypełnienia limitów miejsc/rezygnacji Uczestników, zostanie ogłoszona 
dodatkowa rekrutacja na podstawie kolejności zgłoszeń, do momentu wyczerpania limitu 
miejsc; 

6) W przypadku zgłoszenia większej liczby Kandydatów w stosunku do limitu miejsc zostanie 
utworzona lista rezerwowa wg kolejności zgłoszeń. Z listy rezerwowej kandydat/ka może być 

przeniesiony na listę uczestników pod warunkiem zwolnienia miejsca. 

 

V. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW 

§ 6 

1. Uczestnik zobowiązuje się do: 
 

1) Realizowania działań przewidzianych w Projekcie, w tym: 

a) uczestniczenia w zdaniach właściwych dla ścieżki wsparcia UH, do której został 

zrekrutowany, zgodnie z Regulaminem i zasadami uzupełniającymi, jeżeli takie będą 

obowiązywały; 

b) rzetelnego i terminowego wykonywania zadań wynikających i związanych z wybraną przez 

siebie ścieżką wsparcia; 

c) poddania się procesowi ewaluacji np. w formie pre i post-testów i/lub ankiet i/lub 

egzaminów; 
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2) Każdorazowego poinformowania Koordynatora merytorycznego Projektu lub osoby przez 

niego wskazanej, o niepodjęciu udziału zadaniach właściwych dla wybranej ścieżki wsparcia 

lub o przerwaniu udziału w projekcie (Formularz rezygnacji z udziału w Projekcie stanowi 

załącznik nr 6a i 6b do Regulaminu), wraz z podaniem powodu, w terminie 3 dni od daty 

zaistnienia przesłanki będącej powodem powyższego; 

3) Każdorazowego informowania Koordynatora merytorycznego Projektu lub osoby przez niego 

wskazanej, o zmianie danych osobowych Uczestnika, których podanie było wymagane na 

etapie rekrutacji do Projektu. 
 

VI. ZASADY MONITORINGU UCZESTNIKÓW PROJEKTU 

§ 7 

1. Uczestnicy Projektu podlegają procesowi monitoringu i kontroli, mającemu na celu ocenę 

skuteczności działań podjętych w ramach Projektu oraz udoskonalenie oferowanych form 

wsparcia. 

2. W celu przeprowadzenia procesu monitoringu i kontroli  uczestnicy są  zobowiązani  do udziału   

w badaniach ankietowych organizowanych w ramach Projektu. 

3. W terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w Projekcie, każdy Uczestnik zobowiązuje się do 

przekazania Koordynatorowi Projektu, Koordynatorowi merytorycznemu swojej jednostki lub 

Asystentowi Koordynatora ds. administracyjnych, informacji na temat zmiany statusu na rynku 

pracy oraz informacji na temat ewentualnego wzięcia udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz 

uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji. 

4. Uczestnik zobowiązuje się do udzielenia Uczelni oraz instytucjom monitorującym projekty 

finansowane ze środków UE wszelkich niezbędnych informacji i wyjaśnień oraz udostępniania 

dokumentów związanych z realizacją niniejszego Projektu. 

 
 

VII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

§ 8 
 

1. Administratorem danych osobowych Kandydata na uczestnika projektu, wyłącznie dla celów 

przeprowadzenia rekrutacji do projektu, jest Uniwersytet Śląski w Katowicach. 

2. Klauzula informacyjna dla Kandydata na uczestnika projektu dotycząca przetwarzania danych 

osobowych stanowi pkt VII załącznika nr 1 do  niniejszego Regulaminu. 

3. Administratorem danych osobowych Uczestnika projektu jest minister właściwy do spraw 

rozwoju regionalnego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa. 

4. Klauzula informacyjna dla Uczestnika projektu stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego  regulaminu. 

5. Przetwarzanie      danych      osobowych      Uczestnika       projektu      odbywa       się       zgodnie   

z postanowieniami umowy o dofinansowanie Projektu, o której mowa w § 1 ust. 2 niniejszego 

Regulaminu, zawartej pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (tj. Instytucją 

Pośredniczącą), a Uniwersytetem Śląskim w Katowicach (tj.  Beneficjentem). 

6. Osobą odpowiedzialną za prowadzenie dokumentacji dotyczącej realizacji Projektu, oraz 
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dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych uczestników jest Koordynator 

Projektu. 
 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 9 
 

1. W sprawach nieuregulowanych treścią niniejszego regulaminu stosuje się przepisy dokumentów 

regulujących realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz odpowiednio 

przepisy wewnętrznych aktów prawnych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 

2. Uczelnia zastrzega sobie prawo dokonywania zmiany niniejszego regulaminu. 

3. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych, dotyczących postanowień Regulaminu, decyzję 

podejmuje Koordynator Projektu. 

4. Uczestnik przystępując do Projektu oświadcza, że zapoznał się i zobowiązuje się do 

przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu. 

5. Załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część. 
 
 

 
 

 
Załączniki do Regulaminu: 

Załącznik nr 1: Formularz zgłoszeniowy dla kandydatów/tek do Projektu 

Załącznik nr 2a: Deklaracja uczestnictwa w Projekcie osób dorosłych 

Załącznik nr 2b: Deklaracja uczestnictwa w Projekcie osób małoletnich 

Załącznik nr 3: Formularz danych osobowych uczestnika Projektu 

Załącznik nr 4: Oświadczenie uczestnika projektu 

Załącznik nr 5: Karta wyboru dodatkowej ścieżki wsparcia uczestnika Projektu 

Załącznik nr 6a:Formularz rezygnacji z udziału w Projekcie osób dorosłych 

Załącznik nr 6b: Formularz rezygnacji z udziału w Projekcie osób małoletnich 
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