
 

  
Załącznik do Zarządzenia nr 51/2021  Rektora Politechniki Koszalińskiej 
z dnia 10 września 2021 r. wraz ze zmianami wprowadzonymi 
Zarządzeniem Rektora Nr 26/2022 z dnia 30 marca 2022 r. 

REGULAMIN WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU  

„DOSTĘPNA UCZELNIA – POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA”  

§ 1  

Cel i założenia Projektu  

1. Projekt „Dostępna uczelnia – Politechnika Koszalińska” nr POWR.03.05.00-00-A018/20 

jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działania 3.5 

Kompleksowe programy szkół wyższych, Oś III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki 

i rozwoju.  

2. Wnioskodawcą i realizatorem Projektu jest Politechnika Koszalińska na podstawie umowy nr 

POWR.03.05.00-00-A018/20-00 zawartej w dniu 26 stycznia 2021 roku z Narodowym 

Centrum Badań i Rozwoju, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej Osi Priorytetowej III 

Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju PO WER.  

3. Regulamin obowiązuje od dnia 10.09.2021 r. do dnia 31.10.2023 r.  

4. Celem Projektu jest zapewnienie dostępności uczelni i jej oferty dla studentów 

z niepełnosprawnością.  

5. Wsparcie w ramach Projektu zakłada: podniesienie kompetencji kadry zarządzającej, 

administracyjnej i dydaktycznej, przystosowanie procesu dydaktycznego do specyficznych 

potrzeb wynikających z różnych rodzajów niepełnosprawności, ukształtowanie otoczenia bez 

barier technicznych i społecznych, a także wdrożenie mechanizmów aktywizujących 

studentów.  

6. Projekt realizowany jest w okresie od 01.09.2021 r. do 31.10.2023 r. w podziale na ścieżkę 

mini i midi.   

7. Wsparciem w formie szkoleń zostanie objęta kadra zarządzająca, administracyjna oraz 

dydaktyczna Politechniki Koszalińskiej. Dla studentów zaplanowane zostało wsparcie 

w formie specjalistycznych konsultacji, szkoleń oraz zajęć alternatywnych.   

  

§ 2  

Definicje i pojęcia ogólne  

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:  



 

1) Projekt – należy przez to rozumieć projekt pt. „Dostępna uczelnia – Politechnika 

Koszalińska” dofinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego,  

2) Beneficjent – Politechnika Koszalińska,  

3) Kierownik Projektu – Prorektor ds. Studenckich,   

4) Uczestnik (Uczestniczka) Projektu (UP) – należy przez to rozumieć: osobę uczestniczącą 

w Projekcie na swój wniosek, która pozytywnie przeszła proces rekrutacji i została 

zakwalifikowana do udziału w Projekcie. Złożenie wniosku o uczestniczeniu w Projekcie jest 

równoznaczne z zaakceptowaniem warunków Regulaminu,  

5) Biuro Projektu – pomieszczenie Politechniki Koszalińskiej, pok. 1A ul. Śniadeckich 2, 75-

453 Koszalin,  

6) zespół zarządzający – należy przez to rozumieć pracowników Uczelni, powoływanych przez 

Kierownika Projektu, zarządzających realizacją Projektu,   

7) kadra zarządzająca – osoby pełniące funkcje organów jednoosobowych Uczelni lub 

wchodzących w skład organów kolegialnych Uczelni, zarządzający wyodrębnionymi 

w ramach Uczelni jednostkami organizacyjnymi zatrudnione na podstawie umowy o pracę 

lub mianowania,  

8) kadra administracyjna – pracownicy obsługi finansowej i organizacyjnej zatrudnieni 

w Uczelni na podstawie umowy o pracę,  

9) kadra dydaktyczna – pracownicy Uczelni będący nauczycielami akademickimi,  

10) zespół ds. rekrutacji – należy przez to rozumieć pracowników Uczelni, powoływanych przez 

Kierownika Projektu, prowadzących rekrutację kandydatów/ek do udziału w Projekcie,  

11) Uczelnia – należy przez to rozumieć Politechnika Koszalińska (PK),  

12) Koordynator Projektu - osoba odpowiedzialna za realizację projektu.  

  

§ 3  

Zasady ogólne  

1. Wsparcie w ramach projektu przeznaczone jest dla pracowników Politechniki Koszalińskiej 

(kadra zarządzająca, administracyjna oraz dydaktyczna) oraz studentów z orzeczonym stopniem 

niepełnosprawności kształcących się na studiach I i II stopnia albo na jednolitych studiach 

magisterskich, a także na studiach doktoranckich Politechniki Koszalińskiej oraz w Szkole 

Doktorskiej.  

2. PK nie gwarantuje udziału w Projekcie wszystkim zainteresowanym.  

  

 

 

 



 

§ 4  

Rekrutacja kandydatów  

1.  Rekrutacja Uczestników/Uczestniczek Projektu zostanie uruchomiona od momentu oficjalnego 

ogłoszenia procesu rekrutacji. Przedmiotowa informacja pojawi się na stronie internetowej 

Projektu https://power.tu.koszalin.pl.  

2. Proces rekrutacji zostanie przeprowadzony przez Zespół ds. rekrutacji.  

3. Osoby zainteresowane udziałem w formach wsparcia Projektu będą mogły pobrać dokumenty 

ze strony www.power.tu.koszalin.pl.  

4. Rekrutacja będzie prowadzona z zachowaniem zasady równości szans i niedyskryminacji 

kobiet i mężczyzn.  

5. Kandydat/Kandydatka deklaruje chęć uczestnictwa w Projekcie składając w terminie i miejscu 

wyznaczonym w ogłoszeniu o rekrutacji dokumentację obejmującą:  

1) ankietę zgłoszeniową wraz z deklaracją uczestnika projektu,  

2) oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych,  

3) formularz danych uczestnika,  

4) oświadczenie kierownika o spójności szkolenia z zajmowanym stanowiskiem.  

6. Zakwalifikowani na wybraną formę wsparcia poinformowani zostaną drogą mailową lub 

osobiście.  

7. Zespół ds. rekrutacji podejmując decyzję o zakwalifikowaniu do projektu bierze pod uwagę: 

1) Grupa docelowa – studenci z niepełnosprawnością: 

a) Kryteria formalne: 

- status studenta z niepełnosprawnością 

b) Kryteria merytoryczne pkt: 

- posiadanie kilku schorzeń przy niepełnosprawności – 10 pkt 

2) Grupa docelowa – kadra dydaktyczna: 

a) Kryteria formalne: 

- status pracownika kadry dydaktycznej Politechniki Koszalińskiej 

b) Kryteria merytoryczne pkt: 

- staż pracy (mniej niż 1 rok – 0 pkt, 1-3 lata – 5 pkt, 4 lata i więcej – 10 pkt) 

- brak uczestnictwa w kursach, szkoleniach dotyczących potrzeb osób 

z niepełnosprawnością w ciągu ostatnich 2 lat – 1 pkt / uczestnictwo w kursach, 

szkoleniach dotyczących potrzeb osób z niepełnosprawnością w ciągu ostatnich 2 

lat – 0 pkt 

- płeć: Kobieta – 5 pkt 

- osoba z niepełnosprawnością – 10 pkt 

3) Grupa docelowa – kadra administracyjna, zarządzająca PK: 

a) Kryteria formalne: 
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- status pracownika kadry administracyjnej lub zarządzającej Politechniki 

Koszalińskiej 

b) Kryteria merytoryczne pkt  

- Kolejność zgłoszeń kandydatów. 

8. Lista rankingowa zostanie utworzona po spełnieniu kryteriów formalnych oraz na podstawie 

sumy uzyskanych punktów (studenci z niepełnosprawnością, kadra dydaktyczna) lub 

kolejności zgłoszeń (kadra administracyjna, zarządzająca PK). 

9. W przypadku jednakowej liczby punktów uzyskanej przez kandydatów Zespół ds. rekrutacji 

ma prawo do wprowadzenia dodatkowego kryterium rozstrzygającego – kolejności zgłoszeń. 

10. Osoby, które nie zakwalifikują się do projektu, a spełnią kryteria formalne zostaną 

zamieszczone na liście rezerwowej. 

11. W przypadku rezygnacji Uczestnika/Uczestniczki z udziału w Projekcie, wolne miejsce zajmie 

osoba z listy rezerwowej.  

12. Podanie przez kandydata w dokumentacji rekrutacyjnej nieprawdziwych lub niepełnych 

danych, jak również wpis dokonany w nieodpowiedniej rubryce będzie każdorazowo 

skutkować nieprzyznaniem punktów z tego tytułu.  

13. Dokumenty złożone w procesie rekrutacji nie podlegają zwrotowi.  

14. Decyzja Zespołu ds. rekrutacji o zakwalifikowaniu lub odmowie zakwalifikowania jest 

ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.  

  

§ 5  

Prawa i obowiązki Uczestnika Projektu  

1. Uczestnik/Uczestniczka Projektu ma prawo do:  

1) udziału w nieodpłatnych formach wsparcia realizowanego w ramach Projektu, 

2) otrzymania zaświadczenia/certyfikatu ukończenia szkolenia w ramach Projektu.  

2. Uczestnik/Uczestniczka Projektu jest zobowiązany do:  

1) podania danych niezbędnych Zespołowi zarządzającemu do wypełniania obowiązków 

w zakresie monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój,  

2) regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w prowadzonych, w ramach Projektu 

zajęciach, w ustalonym przez Zespół zarządzający terminie i miejscu,  

3) potwierdzania każdorazowo obecności na zajęciach,  

4) wypełniania ankiet ewaluacyjnych, oceniających proces dydaktyczny, aspekt organizacyjny 

realizowanego szkolenia oraz oceny poziomu wiedzy i posiadanych umiejętności z danego 

zakresu tematycznego,  



 

5) Uczestnik/Uczestniczka Projektu ma obowiązek powiadomić Uczelnię o wszelkich zmianach 

danych personalnych i/lub kontaktowych w ciągu 7 dni od zaistnienia tychże zmian, 

wysyłając powiadomienie na adres: niepelnosprawni@tu.koszalin.pl.   

   

§ 6  

Prawa i obowiązki Beneficjenta  

1. Beneficjent zastrzega sobie prawo do:  

1) żądania złożenia dodatkowych dokumentów i oświadczeń związanych z udziałem 

w Projekcie,  

2) zmiany terminów form wsparcia z ważnych przyczyn,  

3) monitorowania postępu uczestników biorących udział w oferowanych formach wsparcia oraz 

przeprowadzenia ewaluacji Projektu.  

2. Beneficjent zobowiązany jest do:  

1) zapewnienia kadry merytorycznej posiadającej kwalifikacje w zakresie prowadzonych 

szkoleń lub innych form wsparcia,  

2) zabezpieczenia zaplecza technicznego i lokalowego,  

3) przestrzegania w procesie rekrutacji zasady równości szans, w tym równości płci,  

4) wydania zaświadczenia lub innych dokumentów potwierdzających udział w szkoleniach 

w ramach Projektu.  

  

§ 7  

Postanowienia końcowe  

1. Sprawy nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez Rektora Uczelni.  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie 

dokumenty programowe, a także przepisy wynikające z właściwych aktów prawa 

wspólnotowego i polskiego, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Kodeksu Cywilnego (tj. Dz.U. 

z 2020 r., poz. 1740 ze zm.).  

3. Koordynator Projektu zastrzega prawo do zmian niniejszego Regulaminu, wynikających 

w szczególności ze zmian podstaw prawnych realizacji Projektu.  

4. Zapisy Regulaminu spełniają zasady równości dostępu i równości szans osób ubiegających się 

o wsparcie w określonych regulaminem formach.  

5. Aktualna treść regulaminu i załączników dostępna jest w Biurze Projektu oraz na stronie 

internetowej www.power.tu.koszalin.pl Politechniki Koszalińskiej.  
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