
 
 

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

 

„AKADEMIA TRZECIEGO WIEKU” 

 

realizowanego w ramach konkursu nr POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18, pt. „Trzecia Misja Uczelni”, 

dotyczącego opracowania programów kształcenia i realizacji działań dydaktycznych, kursów, szkoleń dla 

niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie 

wyższym, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, współfinansowanego przez Unię Europejską 

z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój 2014-2020. 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie „AKADEMIA TRZECIEGO WIEKU”, nr 

projektu: POWR.03.01.00-00-T247/18, który jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014-2020. 

2. Projektodawcą jest Uniwersytet w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku przy ul. Świerkowej 20B, 15-328 

Białystok. Realizatorem projektu jest Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku  

z siedzibą w Białymstoku przy ul. Świerkowej 20, 15-328 Białystok. 

3. Celem głównym projektu jest wdrożenie na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UwB wraz z lokalnymi 

partnerami (m.in. organizacjami pozarządowymi) programu trzeciej misji uczelni, co w rezultacie przełoży 

się na nabycie kompetencji społecznych i behawioralnych przez min. 400 osób w wieku 60+ z terenu 

województwa podlaskiego w okresie do końca XII 2020 r. Nastąpi to poprzez stworzenie możliwości dostępu 

do zajęć pozwalających na rozwój zainteresowań uczestników projektu, pobudzenie ich aktywności 

edukacyjnej i kulturalnej mającej na celu zapobieganie wykluczeniu społecznemu. 

4. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014-2020, w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III 

Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego 

Funduszu Społecznego.. 

5. Udział w Projekcie jest bezpłatny.  

6. Projekt realizowany jest w terminie od 01 marca 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. 

7. Oferta projektu: 

a) wykłady, warsztaty (program edukacyjny Akademii Trzeciego Wieku), 

b) udział w koncertach muzyki poważnej (edukacja z nutką kultury), 

c) wycieczki edukacyjne.  

 

 

§ 2 

Definicje 

 

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają: 

1. Projekt – „Akademia Trzeciego Wieku” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014-2020, w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III 

Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju, współfinansowanego przez Unię Europejską  

z Europejskiego Funduszu Społecznego.  

2. Uczestnik Projektu – osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie, spełniająca kryteria formalne 

określone w § 3 ust. 4. 

3. Projektodawca – Uniwersytet w Białymstoku, ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok. 

4. Biuro projektu – Wydział Pedagogiki i Psychologii, UwB, ul. Świerkowa 20, 15-328 Białystok, pok. A1. 



 
 

 

§ 3 

Zasady rekrutacji uczestników Projektu 

1. Uczestnikiem Projektu może być osoba z obszaru województwa podlaskiego w wieku 60 lat lub więcej, 

która jest zainteresowana dalszym i ciągłym rozwojem własnej osoby w zakresie edukacyjnym (w tym 

edukacji o charakterze kulturalnym), która w małym stopniu uczestniczy w codziennym życiu 

w środowisku lokalnym (tj. osoba która z własnej inicjatywy chce podnieść kompetencje społeczne 

i behawioralne).  

2. Nabór do udziału w Projekcie będzie zgodny z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, a także z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn. 

3. Rekrutacja prowadzona będzie z największym natężeniem w okresie od marca 2019 do końca maja  

2019 r. (pierwsza grupa) oraz od stycznia do końca lutego 2020r. (druga grupa). 

4. Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy: 

Zgłoszenie chęci uczestnictwa w projekcie poprzez złożenie wypełnionej karty zgłoszeniowej wraz 

z dokumentem i/lub oświadczeniem potwierdzającym kwalifikowalność do udziału w projekcie: 

e- mailem, poprzez elektroniczny formularz kontaktowy dostępny na stronie www, telefonicznie lub 

osobiście.  

ETAP I - osoby będą wypełniały formularze zgłoszeniowe. W formularzu zgłoszeniowym znajdzie się 

zapytanie o specjalne potrzeby uczestnika/uczestniczki związane z udziałem w projekcie. Zgłoszenie 

takiej potrzeby zobliguje Lidera i/lub Realizatora do zapewnienia odpowiednich warunków. Osoby 

z niepełnosprawnościami, w przypadku osobistego zgłoszenia, będą mogły liczyć na pomoc pracownika 

biura projektu w uzupełnieniu formularza zgłoszeniowego. Dodatkowo, dokumenty rekrutacyjne będą 

maksymalnie uproszczone, sformułowane prostym językiem, a ich ilość zostanie ograniczona. 

Przygotowane zostaną w sposób umożliwiający przeszukanie treści, pozwalający na odczytanie 

dokumentów przez czytniki, co jest szczególne istotne dla osób z dysfunkcją wzroku. 

 

W ramach projektu przewiduje się zastosowanie następujących kryteriów: 

Kryteria formalne: 

 wiek 60 lat lub więcej (weryfikacja na podstawie numeru PESEL); 

 zamieszkanie na terenie województwa podlaskiego – zgodnie z definicją Kodeksu Cywilnego 

(weryfikacja na podstawie oświadczenia); 

 zainteresowanie dalszym i ciągłym rozwojem własnej osoby w zakresie edukacyjnym, w tym także 

o charakterze kulturalnym, (tj. osoba która z własnej inicjatywy chce podnieść kompetencje 

społeczne i behawioralne) (weryfikacja na podstawie oświadczenia);. 

Kryteria premiujące: 

o Mężczyźni – którzy otrzymają na etapie rekrutacji dodatkowe 15 pkt. (weryfikacja na 

podstawie formularza zgłoszeniowego); 

o Osoby, które wpisują się w definicję osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym – otrzymają na etapie rekrutacji dodatkowe 10 pkt. (weryfikacja na podstawie 

oświadczenia złożonego na etapie rekrutacji); 

Ww. kryterium jest rozumiane zgodnie z definicją wskazaną w Rozdziale III pkt. 15 Wytycznych 

w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa 

z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego na lata 2014-2020 tj.: 

a) osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 

marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, 

tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej;  

b) osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym; 

c) osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny 



 
przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie 

z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;  

d) osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji 

i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach 

nieletnich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1654, z późn. zm.);  

e) osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach 

socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 

r. poz. 2198, z późn. zm.); 

 f) osoby z niepełnosprawnością – osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu Wytycznych w zakresie 

realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób 

z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych 

na lata 2014-2020 lub uczniowie/dzieci z niepełnosprawnościami w rozumieniu Wytycznych 

w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w obszarze edukacji na lata 2014-2020;  

g) członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, o ile co 

najmniej jeden z nich nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą 

z niepełnosprawnością;  

h) osoby niesamodzielne; 

 i) osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z  dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych 

w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-

2020;  

j) osoby odbywające kary pozbawienia wolności; 

k) osoby korzystające z PO PŻ; 

o Osoby, nie uczestniczące w życiu społecznym i obywatelskim – otrzymają dodatkowe 10 pkt. 

weryfikacja na podstawie oświadczenia złożonego na etapie rekrutacji); 

o Osoby z niepełnosprawnością – otrzymają dodatkowe 10 pkt. (weryfikacja na podstawie 

orzeczenia o niepełnosprawności lub inny dokument poświadczający stan zdrowia: orzeczenie 

o stanie zdrowia lub opinia). 

 

EFEKT: powstanie lista podstawowa - 200 osób plus lista rezerwowa, na której znajdą się pozostałe osoby, które 

spełniają kryteria premiujące, ale nie zostały zakwalifikowane na listę podstawową. Lista powstanie w każdym 

roku realizacji projektu tj. w roku 2019 oraz w 2020. 

 

5. Wskazane w pkt. 4 kryteria formalne są obligatoryjne i ich spełnienie jest konieczne przez każdego 

uczestnika projektu. Wskazane kryteria premiujące mają charakter fakultatywny. Liczba punktów 

w ramach kryteriów premiujących sumuje się. 

6. W przypadku równej liczby punktów premiujących o kwalifikacji do projektu decyduje kolejność 

zgłoszeń. Weryfikacja spełnienia kryteriów premiujących odbywa się poprzez stosowne oświadczenia 

uczestnika/uczestniczki projektu lub zaświadczenia.  

7. Formularz zgłoszeniowy zawiera pytania i oświadczenia sprawdzające spełnienie warunków formalnych 

niezbędnych do udziału w projekcie (tj. przynależność do grupy docelowej). 

8. Formularz zgłoszeniowy, opatrzony miejscowością, datą i czytelnym podpisem potencjalnego 

uczestnika/uczestniczki projektu wraz z ewentualnym dokumentem potwierdzającym kwalifikowalność 

i/lub spełnienie kryteriów premiujących, należy złożyć w biurze Projektu. 

9. O przyjęciu uczestnika/uczestniczki do projektu decydować będzie spełnienie kryterium formalnego 

i ewentualnie kryterium/ów premiujących. 

10. Rekrutacja zostanie przeprowadzona na terenie realizacji projektu (województwo podlaskie) 

bezpośrednio przez Projektodawcę - Uniwersytet w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku przy  

ul. Świerkowej 20B, 15-328 Białystok / Realizatora projektu Wydział Pedagogiki i Psychologii 

Uniwersytetu w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku przy ul. Świerkowej 20, 15-328 Białystok.   

11. Za moment rozpoczęcia udziału w projekcie rozumie się uczestnictwo w pierwszej formie wsparcia  

i złożenie własnoręcznego podpisu na liście obecności. Za moment zakończenia udziału w projekcie 



 
rozumie się otrzymanie wyników z wewnętrznej walidacji tzn. egzaminu końcowego sprawdzającego 

poziom nabytych w ramach projektu kompetencji społecznych oraz behawioralnych (wymogiem 

uzyskania zaliczenia jest osiągnięcie min.60% poprawnych odpowiedzi). Projektodawca dopuszcza 

podjęcie decyzji o skierowaniu danego uczestnika za jego zgodą na egzamin poprawkowy, w przypadku 

gdy na danym etapie realizacji projektu okaże się, że osiągnięcie założonego w projekcie wskaźnika 

rezultatu jest zagrożone. W takim wypadku momentem zakończenia udziału w projekcie jest moment 

otrzymania wyników z tzw. podejścia do egzaminu poprawkowego. 

12. Uczestnik/uczestniczka zakwalifikowany/a do udziału w Projekcie zobowiązany/a jest do wyrażenia 

zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

13. Przystąpienie do projektu jest zobowiązaniem do czynnego i pełnego udziału w zaplanowanym wsparciu 

wskazanym w § 1 ust. 7, a także jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu. 

14. W razie nie podpisania dokumentów wskazanych w ust. numer 8, udział w Projekcie zostanie 

zaproponowany innej osobie, która spełnia wymogi uczestnictwa w projekcie. 

 

§ 4 

Prawa i obowiązki uczestnika/uczestniczki Projektu 

1. Każdy uczestnik/uczestniczka Projektu ma prawo do: 

a) udziału w Projekcie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu; 

b) zgłaszania uwag dotyczących Projektu - Koordynatorowi projektu; 

c) oceny organizacji i przebiegu wsparcia. 

2. Uczestnik/uczestniczka zobowiązany/a jest do: 

a) systematycznego udziału w warsztatach, wykładach i innych propozycjach o charakterze 

edukacyjnym (w tym także kulturalnym) zgodnie z ustalonym harmonogramem,  

b) bieżącego informowania Personelu Projektu o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego 

udział w Projekcie oraz usprawiedliwienia ewentualnej nieobecności na zajęciach, 

c) informowania o zmianach dotyczących danych osobowych (np. nazwiska, numeru 

telefonu,  e- maila, adresu zamieszkania), które zaszły od momentu zgłoszenia się do momentu 

zakończenia udziału w projekcie. 

 

3. Wszelkie informacje zbierane o uczestniczkach i uczestnikach będą wykorzystywane wyłącznie do 

wywiązania się Projektodawcy z obowiązków sprawozdawczych z realizacji projektu wobec Instytucji 

Pośredniczącej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – Narodowego Centrum 

Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie. 

4. Uwzględniając specyfikę osób biorących udział w projekcie, ich aktualną sytuację życiową, dopuszcza 

się nieobecność uczestnika/uczestniczki projektu w realizowanych zajęciach na poziomie 30% 

nieobecności w odniesieniu do ogółu zajęć/warsztatów/wykładów/innych form wsparcia zaplanowanych 

dla danego uczestnika/uczestniczki projektu. 

5. W uzasadnionych przypadkach, decyzją koordynatora projektu, możliwym jest zwiększenie poziomu 

nieobecności wskazanego w ust. 4 w odniesieniu do poszczególnych uczestników/uczestniczek projektu 

pod warunkiem, że jest to spowodowane ich sytuacją życiową / rodzinną / stanem zdrowia i zostanie 

odpowiednio przez nich udokumentowane. 

 

§ 5 

Zasady rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie 

1. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie przed rozpoczęciem zajęć uczestnik/czka projektu 

zobowiązany/a jest niezwłocznie dostarczyć informację o tym fakcie Koordynatorowi projektu. 

2. Uczestnik/uczestniczka może zrezygnować z udziału w Projekcie w trakcie jego trwania 

tylko w uzasadnionych przypadkach.  

3. Uzasadnione przypadki, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, mogą wynikać z przyczyn natury 

zdrowotnej lub działania siły wyższej i z zasady nie są znane uczestnikowi/uczestniczce w momencie 

rozpoczęcia udziału w Projekcie. 



 
4. Uczestnik/uczestniczka zobowiązany/a jest do złożenia pisemnego oświadczenia określającego 

przyczyny rezygnacji i dołączenia dokumentu stwierdzającego brak możliwości uczestnictwa 

w Projekcie. 

 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin dostępny będzie w biurze projektu: Wydział Pedagogiki i Psychologii, UwB, ul. Świerkowa 

20, 15-328 Białystok, pok. A1. 

2. Regulamin został opracowany przez Projektodawcę i wprowadzony, jako obowiązujący. 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 marca 2019 r. i obowiązuje przez cały okres realizacji Projektu. 

4. Ogólny nadzór nad realizacją Projektu oraz rozstrzyganie spraw nieuregulowanych w Regulaminie 

należy do kompetencji Koordynatora Projektu. 

5. Podanie na etapie rekrutacji albo udziału w projekcie nieprawdziwych danych wymaganych niniejszym 

Regulaminem, w szczególności uniemożliwiających właściwą ocenę przez Projektodawcę 

kwalifikowalności uczestniczki lub uczestnika do objęcia wsparciem w ramach projektu, skutkują 

wykluczeniem tej osoby z dalszego udziału w projekcie. 

6. W przypadku, gdy podanie nieprawdziwych danych, skutkować będzie nieuprawnionym udzieleniem 

wsparcia, narażającym Projektodawcę na straty finansowe, osoba, która dopuściła się podania 

nieprawdziwych informacji, zobowiązana będzie do pokrycia strat z tego wynikających. 

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie reguły 

i zasady wynikające z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, a także 

przepisy wynikające z właściwych aktów prawa wspólnotowego i polskiego, w szczególności ustawy 

o ochronie danych osobowych oraz 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/W. 

8. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Koordynatora Projektu. 

9. Projektodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bądź wprowadzenia dodatkowych 

postanowień w sytuacji zmian wytycznych, warunków realizacji Projektu lub dokumentów 

programowych. 

10. Zmiana treści Regulaminu nastąpi poprzez wprowadzenie nowego Regulaminu.  

 

 

 

 

       Zatwierdził: 

 

 

 

 

 

 


