
 

 

REGULAMIN 
rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

„Poczuj pociąg do kolei” 

 
§ 1 

WSTĘP 
 

1. Regulamin określa zasady rekrutacji oraz warunki udziału w projekcie „Poczuj pociąg do kolei” 
realizowanym na Wydziale Transportu Politechniki Śląskiej, zwanym dalej „Projektem”.  

2. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet 
III – Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie 
wyższym.  

3. Projekt realizowany na podstawie Umowy o dofinansowanie zawartej z Narodowym Centrum 
Badań  i Rozwoju w Warszawie: nr umowy o dofinansowanie POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18-
00 

4. Projekt jest realizowany od 1.01.2019 do 30.06.2020 
. 

 
§ 2 

INFORMACJE O PROJEKCIE 
 

1. Realizatorem projektu jest Politechnika Śląska zwana dalej „Organizatorem”.  

2. Kierownikiem projektu jest dr inż. Łukasz Wierzbicki,  Wydział Transportu Politechniki Śląskiej.  

3. Projekt realizowany jest we współpracy z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z 
siedzibą w Sosnowcu zwanym dalej „Współrealizatorem”,  

4. Projekt skierowany jest do nie mniej niż 200  osób – uczniów (60%) i uczennic (40%) szkół 
podstawowych/średnich itp. w wieku 6-20 dalej zwanych „Uczestnikami”. 

5. Celem projektu jest projektu jest opracowanie programów kształcenia i realizacja działań 
dydaktycznych dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 20 lat służących rozwijaniu u jego 
uczestników kompetencji pozwalających na aktywizację społeczną i zawodową, poszerzanie 
wiedzy ogólne i specjalistycznej oraz rozwój zainteresowań, rozbudzania ciekawości poznawczej, 
stymulowania aktywności edukacyjnej i kulturalnej młodego człowieka, propagowania kultury 
innowacyjności oraz działania służące zapobieganiu społecznemu wykluczeniu. Projekt jest 
dedykowany dla niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego. Obszarem w którym 
będziemy realizować cel projektu jest szeroko pojęte kolejnictwo. Przewidywane projektem 
działania dydaktyczne, będą obejmować swym obszarem zagadnienia z podstaw mechaniki, 
inżynierii materiałowej, podstaw projektowania, sterowania, ekologii w transporcie szynowym. 

6. W ramach projektu przewiduje się zorganizowanie 10 zajęć dydaktycznych. 

7. Projekt jest realizowany z zachowaniem zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym 
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, a także z zachowaniem zasady równości szans 
kobiet i mężczyzn oraz zgodnie z pozostałymi politykami i zasadami wspólnotowymi.  

8. Szczegółowych informacji udziela:  

a. Organizator: Politechnika Śląska, Wydział Transportu, Katowice, ul. Krasińskiego 8, pok. 
206, Łukasz Wierzbicki, lukasz.wierzbicki@polsl.pl, tel 32 603 40 26 
b. Instytucja współpracująca w realizacji projektu Centrum Kształcenia Zawodowego i 
Ustawicznego z siedzibą w Sosnowcu, ul. Kilińskiego 25, Ewa Bartosińska, 
ewa.bartosinska@ckziu25.sosnowiec.pl, tel 32 266 07 34 

  



 

 
§ 3 

ZAKRES WSPARCIA 
 

1. Każdy uczestnik (uczeń) bierze udział w jednym cyklu zajęć. Każdy cykl obejmuje 10 zajęć.  
2. Tematy zajęć: zamieszczono w załączniku nr 8. 
3.  Zajęcia odbywać się będą w grupach ok  20  osobowych. Prowadzone będą przez kadrę Wydziału 

Transportu  
4. Zajęcia będą odbywać się w siedzibie Wydziału Transportu oraz w szkole zgodnie z ustalonym 

harmonogramem.  
5. W trakcie zajęć uczestnicy otrzymają materiały biurowe. 
6. Organizator zapewnia pokrycie kosztu transportu  uczestników  do wysokości opłat za środki 

transportu publicznego szynowego lub kołowego zgodnie z cennikiem biletów II klasy 
obowiązującym na danym obszarze do miejsca realizacji zajęć tj Wydziału Transportu oraz opiekę 
opiekuna grupy. 

7.  Uczestnicy objęci są ubezpieczeniem NNW w trakcie dojazdu i trwania zajęć dydaktycznych w 
ramach projektu. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w harmonogramie cyklu zajęć 
dydaktycznych. Uczestnicy o zmianach będą informowani na bieżąco.  

 
§ 4 

ZASADY REKRUTACJI 
 

1. Proces rekrutacji prowadzony będzie w 3 cyklach:  

I nabór: maj- czerwiec 2019, 

II nabór: lipiec-sierpień 2019, 
III nabór: wrzesień 2019.  

2. Nadzór merytoryczny nad procesem rekrutacji realizowany jest przez Organizatora we współpracy 
z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z siedzibą w Sosnowcu Za prawidłowo 
przeprowadzony proces rekrutacji oraz bieżący monitoring odpowiada Komisja Rekrutacyjna z 
Wydziału transportu Politechniki Śląskiej powołana przez kierownika projektu. 

3.  Rekrutacja uczestników do projektu zostanie przeprowadzona z zachowaniem zasady równości 
szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, a także z 
zachowaniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz zgodnie z pozostałymi politykami i 
zasadami wspólnotowymi.  

4. Uczestnik ubiegający się o udział w projekcie zobowiązany jest do złożenia:  
a) Formularza zgłoszeniowego (Załącznik nr 1),  
b) pisemnej Zgody rodzica/opiekuna prawnego na uczestnictwo w projekcie (Załącznik nr 2).  
c) orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (jeśli dotyczy),  

d) oświadczenie o niekorzystnej sytuacji społecznej / poczuciu wykluczenia z powodu innej 

przyczyny (Załącznik nr 9). 
5. Dokumenty rekrutacyjne można pobrać ze strony internetowej projektu http://www.ktk.polsl.pl 

lub osobiście u Organizatora Katowice, ul. Krasińskiego 8, p.206). 
6. Wypełnione i podpisane dokumenty wymienione w § 4, ust. 4 należy złożyć bezpośrednio  w 

Biurze Projektu (Katowice, ul. Krasińskiego 8, p.206) ewentualnie w Sekretariacie Katedry 
Transportu Kolejowego (pok. 208) lub u Pani Renaty Rajkiewicz w Biurze Dziekana (pok.115)  
kopercie z dopiskiem "Poczuj pociąg do kolei” do dnia 28.06.2019 w pierwszym cyklu naboru,  do 
dnia 6.09.2019 w drugim cyklu oraz do 4.10.2019 w trzecim cyklu naboru. 

7. Odrzucenie zgłoszenia następuje w przypadku, gdy dokumentacja rekrutacyjna została 
wypełniona w sposób nieczytelny, w innym języku niż język polski, nie jest kompletna lub została 
złożona poza terminem.  



 

8. O zakwalifikowaniu do projektu decyduje spełnienie kryteriów formalnych oraz ocena punktowa 
wynikająca ze spełnienie kryteriów z § 5, na podstawie której zostanie sporządzona lista 
rankingowa.  

9. Do projektu zakwalifikują się kandydaci z najwyższych miejsc z listy rankingowej. Kolejne osoby 
zostaną umieszczone na liście rezerwowej.  

10. Wyniki rekrutacji (lista rankingowa) zostaną przedstawione kandydatom do 7 dni roboczych od 
dnia zakończenia rekrutacji.  

11. W przypadku gdy Uczestnik zrezygnuje z udziału w projekcie/zostanie skreślony, wolne miejsce 
zajmie pierwsza w kolejności osoba z listy rezerwowej.  

12. W przypadku zbyt małej liczby Uczestników rekrutacja może zostać wznowiona w dowolnym 
momencie trwania projektu.  

 
§ 5 

KRYTERIA REKRUTACJI 
 

1. Kryteria formalne – obligatoryjne [kryteria pkt. 0/1] ( wypełnić zgodnie z wnioskiem):  
a) wiek 6-20 lat 

2. Kandydat będzie mógł uzyskać maksymalnie 20 punktów, na które składa się: 
a) wiek dziecka, w zależności od zapełnienia uczestnikami przewidywanej grupy wiekowej: 

- zapełnianie uczestnikami grupy wiekowej (50 osób) na poziomie 90% - 1pkt 
- zapełnianie uczestnikami grupy wiekowej (50 osób) na poziomie 80% - 2pkt 
- zapełnianie uczestnikami grupy wiekowej (50 osób) na poziomie 60% - 3pkt 
- zapełnianie uczestnikami grupy wiekowej (50 osób) na poziomie 40% - 4pkt 
- zapełnianie uczestnikami grupy wiekowej (50 osób) na poziomie 20% - 5pkt 

b) stopień niepełnosprawności:  
- Orzeczenie zgodnie z ustawą – tak 5 pkt  

- Brak orzeczenia – 0 pkt.  

c) status społeczny oceniany na podstawie załącznika nr 9. 

- Osoba z rodziny niepełnej – 5 pkt. 

- długotrwałe bezrobocie rodziców – 4pkt. 

- Osoba z nieuregulowanym statusem mieszkaniowym -3 pkt. 

- osoba  z rodziny wielodzietnej – 2 pkt. 

- Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej – wymaga uzasadnienia kandydata 
(innej niż wymienione powyżej) -1 pkt  

d) ryzyko zaistnienia społecznego wykluczenia dziecka oceniane na podstawie załącznika nr 9. 

- Osoba której opiekun posiada orzeczenie o niepełnosprawności – 5 pkt. 

- Osoba której opiekun jest osobą przewlekle chorą – 4 pkt. 

- Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego 
pochodzenia – 3 pkt. 

- Osoba wykluczona z powodu innej przyczyny – wymaga uzasadnienia kandydata 
(innej niż wymienione powyżej i poniżej) -2 pkt  

- Osoba z utrudnionym dostępem komunikacyjnym – 1 pkt 

e) W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów o kolejności kandydatów na listach 
decyduje data wpłynięcia formularza zgłoszeniowego.  

 
§ 6 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU 
 

1. Uczestnicy projektu mają prawo do:  



 

a) nieodpłatnego udziału w zajęciach, o których mowa w §2 w terminach podanych przez 
Organizatora  

b) potwierdzenia udziału w zajęciach ze strony Organizatora i otrzymania zaświadczenia o 
podniesieniu kompetencji  

c) zgłaszania uwag dotyczących zajęć realizowanych w ramach projektu, w tym ich organizacji 
oraz merytorycznej treści  

d) korzystania z bezpłatnego dojazdu na zajęcia, jeżeli odbywają się poza siedzibą szkoły i 
miejsca zamieszkania 

2. Uczestnicy projektu są zobowiązani do:  

a) przestrzegania regulaminu  

b) złożenia/przesłania lub dostarczenia do dnia pierwszych zajęć realizowanych w ramach 
projektu  w/w dokumentów i podpisania całej dokumentacji projektowej (w tym 
Oświadczenia uczestnika projektu - załącznik nr 4,  Deklaracji uczestnika projektu - załącznik  
 
 

c) nr 5 Formularza uczestnika projektu - załącznik nr 6,) - w przypadku osób niepełnoletnich 
dokumenty muszą być podpisane również przez rodzica/opiekuna prawnego 

d)  terminowego i systematycznego uczestnictwa w organizowanych zajęciach  

e) podporządkowania się poleceniom organizacyjnym kadry prowadzącej zajęcia  

f) przestrzegania regulaminu i zasad BHP w pracowniach laboratoryjnych,  

g) wypełnienia testów, ankiet oraz ankiety ewaluacyjnej po zakończeniu zajęć  

h) Uczestnik zobowiązany jest do udziału w 80% zajęć realizowanych w ramach całego cyklu 
zajęć dydaktycznych.  

i) Każdą nieobecność na zajęciach uczestnik projektu jest zobowiązany usprawiedliwić 
przedstawiając stosowny dokument potwierdzający przyczynę nieobecności np. zwolnienie 
lekarskie. Pisemne usprawiedliwienie należy przedstawić na następnych zajęciach 
realizowanych po nieobecności uczestnika projektu. 

j) W przypadku opuszczenia więcej niż 20% godzin uczeń zostanie skreślony z listy uczestników 
projektu. Do liczby dopuszczalnych nieobecności nie wlicza się nieobecności 
usprawiedliwionych pisemnie zwolnieniem lekarskim i ważnymi wydarzeniami losowymi. 

k) Skreślenie ucznia z listy uczestników projektu lub jego rezygnacja z udziału w projekcie 
powoduje zajęcie jego miejsca przez osobę z listy rezerwowej posiadającą najwyższą ilość 
punktów. 

l) Uczestnik projektu zakwalifikowany z listy rezerwowej zobowiązany jest do samodzielnego 
uzupełnienia wiadomości i umiejętności ze zrealizowanych już zajęć w terminie określonym 
przez prowadzącego zajęcia, które zostaną zweryfikowane na podstawie ankiety 
ewaluacyjnej.  
 

 

 
§ 7 

ZASADY REZYGNACJI/SKREŚLENIA UCZESTNIKA Z UDZIAŁU W PROJEKCIE 
 

1. Uczestnik może zrezygnować z udziału w projekcie w ciągu 3 dni roboczych od ogłoszenia listy 
rankingowej.  

2. Uczestnik, który rozpocznie udział w projekcie, może z niego zrezygnować tylko w wyniku ważnych 
przyczyn zdrowotnych lub zdarzeń losowych.  

3. W terminie do 7 dni od wystąpienia zdarzeń zdrowotnych lub losowych uczestnik przekazuje 
pisemne Oświadczenie o rezygnacji (Załącznik nr 7) oraz stosowne zaświadczenia (np. zwolnienie 
lekarskie) dyrektorowi szkoły, a także Organizatorowi projektu.  



 

4. W przypadku osób niepełnoletnich rezygnacja musi być podpisana przez rodzica/opiekuna 
prawnego.  

5. Uczestnik projektu może zostać skreślony z listy w przypadku:  

a) naruszenia postanowień regulaminu,  

b) rażącego naruszenia porządku organizacyjnego podczas realizacji projektu,  

c) w przypadku stosowania środków odurzających (jak np.: substancje psychotropowe, w tym 
alkohol, papierosy) uczestnik zostanie skreślony z listy uczestników projektu, o czym zostanie 
poinformowana Dyrekcja szkoły.  

 
 
 
 
 
 
 

§ 8 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.01.2019 i obowiązuje do zakończenia projektu tj. 
30.06.2020  

2. Do interpretacji niejasności lub kwestii spornych niniejszego regulaminu uprawniony jest 
wyłącznie Organizator.  

3. Za szkody, zniszczenie mienia należącego do osób trzecich odpowiedzialność materialną ponoszą 
uczestnicy, a w przypadku uczestników niepełnoletnich ich rodzice/opiekunowie prawni 
uczestnika.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w czasie trwania projektu.  

5. Każda zmiana niniejszego regulaminu wymaga formy pisemnej.  

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje kierownik projektu. 
 
 

Dr inż. Łukasz Wierzbicki  
 

……………………………………………..  
(Kierownik projektu) 

Załączniki:  
1. Formularz zgłoszeniowy  

2. Zgoda rodzica/opiekuna prawnego 

3. Karta oceny   
4. Oświadczenie uczestnika projektu  

5. Deklaracja uczestnika projektu  

6. Formularz uczestnika projektu  

7. Oświadczenie o rezygnacji   
8. Tematyka zajęć 
9. Oświadczenie o niekorzystnej sytuacji społecznej / poczuciu wykluczenia z powodu innej 

przyczyny 
 


