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Regulamin uczestnictwa 
w Projekcie „Centrum Rozwoju Kompetencji Politechniki Łódzkiej” 

 
współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza 
Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i  rozwoju, Działanie 3.1 
Kompetencje w szkolnictwie wyższym.  

 
I. Podstawowe informacje o projekcie 

 
§ 1 

1. Projekt „Centrum Rozwoju Kompetencji Politechniki Łódzkiej ” realizowany jest przez Politechnikę Łódzką, zwaną dalej 
Uczelnią, w partnerstwie z Regionalnym Związkiem Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej  (RZPPZŁ).  

2. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program 
Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, 
Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. 

3. Projekt skierowany jest do osób, które zakończyły etap edukacji formalnej, odczuwających niedostatek kompetencji 
zawodowych, chcących rozwijać zainteresowania pozazawodowe i aktywizować się w działalności na rzecz społeczności 
lokalnych, a także osób, które z powodu wieku, niepełnosprawności, braku wykształcenia, czy ubóstwa czują się 

wykluczane poza nawias społeczeństwa. 

4. Biuro Projektu znajduje się w s iedzibie Centrum Technologii Informatycznych PŁ (budynek B-19, I piętro, pokój 111), ul. 

Wólczańska 217/223, 90-924 Łódź. 

5. Okres realizacji projektu: od 1 sierpnia 2019 r. do 31 lipca 2022 r. 

6. Niniejszy Regulamin wraz z załącznikami określa zasady rekrutacji  i  uczestnictwa w projekcie „Centrum Rozwoju 
Kompetencji Politechniki Łódzkiej”.  

7. Zapisy Regulaminu spełniają zasady równości dostępu i równości szans (w tym równości płci) osób ubiegających się o 
uczestnictwo w projekcie.  

 
II. Słownik terminów 

 

§2 
 

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy oznaczają:  
1. Uczelnia - Politechnika Łódzka, z siedzibą w Łodzi przy ul. Żeromskiego 116, REGON: 000001583, NIP: 7270021895.  

2. Partner - Regionalny Związek Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 92, 
REGON 014859361, NIP 5262353400.  
3. Projekt – przedsięwzięcie pt. „Centrum Rozwoju Kompetencji Politechniki Łódzkiej” realizowane w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 201 4-2020, Oś priorytetowa 

III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i  rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.  
4. Instytucja Pośrednicząca (IP) - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.  
5. Regulamin – Regulamin uczestnictwa w projekcie „Centrum Rozwoju Kompetencji Politechniki Łódzkiej”.  

6. Kandydat/Kandydatka – osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w projekcie „Centrum Rozwoju 
Kompetencji Politechniki Łódzkiej” na podstawie zasad określonych w niniejszym Regulaminie.  
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7. Uczestnik/Uczestniczka projektu – kandydat, który został/a zakwalifikowany/a do udziału w projekcie na podstawie 
procedury rekrutacyjnej regulowanej przez Regulamin i podpisał/a Umowę uczestnictwa w projekcie „Centrum Rozwoju 

Kompetencji Politechniki Łódzkiej”.  
8. Biuro Projektu – Politechnika Łódzka, Centrum Technologii Informatycznych PŁ (budynek B-19, I piętro, pokój 111), ul. 
Wólczańska 217/223, 90-924 Łódź, tel. 42 631 27 17, e-mail: crk@info.p.lodz.pl  
9. Strona internetowa projektu - www.crk.p.lodz.pl   

10. Kierownik projektu - osoba podejmująca wiążące decyzje w zakresie realizacji projektu. 

 
III. Założenia Projektu 

 
§ 3 

1. Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji 1858 osób, które ukończyły edukację  na etapie formalnym i 
odczuwających niedostatek kompetencji zawodowych lub chcą rozwijać zainteresowania pozazawodowe i aktywizować 

się w działalności na rzecz społeczności lokalnych a także takich, które z powodu wieku, niepełnosprawności, braku 
wykształcenia, czy ubóstwa czują się wykluczane poza nawias społeczeństwa. Cel ten realizowany jest poprzez 
zorganizowanie i  przeprowadzenie w trakcie trwania projektu 37 różnorodnych tematycznie kursów łącznie w ramach 

220 edycji. 
2. W ramach projektu realizowane są cztery zadania:  

Zadanie 1 – kursy branżowe 

Zadanie 2 – kursy informatyczne 

Zadanie 3 – kursy z przedsiębiorczości  

Zadanie 4 – kursy zapobiegające społecznemu wykluczeniu seniorów. 

 
3. Grupy docelowe i rodzaje wsparcia udzielone w ramach projektu: 
 

Zadanie 1 
 

Lp. Rodzaj i termin wsparcia Grupa docelowa 

1 Kurs „Komputerowe wspomaganie projektowania 
inżynierskiego w technikach dziewiarskich” 
3 edycje, 36 miejsc 

osoby w wieku powyżej 18 
r.ż. które  nie są studentem 
studiów I, II, III stopnia lub 
jednolitych studiów 

magisterskich, uczniem 
szkoły ponadpodstawowej, 
studium lub collegu. 

2 Kurs „Nowoczesne technologie w papiernictwie” 

2 edycje, 32 miejsc 
3 Kurs „Nowoczesne technologie w poligrafii” 

2 edycje, 32 miejsc 

4 Kurs „Odpady komunalne - śmieci czy źródło surowców?” 
6 edycji, 90 miejsc 

5 Kurs „Podstawy pneumatyki przemysłowej” 
3 edycje, 30 miejsc 

6 Kurs „Sterowanie inteligentnymi budynkami - moda czy 
konieczność?” 

18 edycji, 144 miejsc 

7 Kurs „Podstawy i zastosowania termowizji  w przemyśle” 
3 edycje, 45 miejsc 

8 Kurs „Dietoterapia w pigułce” 
8 edycji, 120 miejsc 

 

 

 
 
 

http://www.crk.p.lodz.pl/
http://www.crk.p.lodz.pl/
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Zadanie 2 
 

Lp. Rodzaj i termin wsparcia Grupa docelowa 

1 Kurs „Podstawy przetwarzania danych - Big data” 
3 edycje, 36 miejsc 

osoby w wieku powyżej 18 
r.ż. które  nie są studentem 
studiów I, II, III stopnia lub 

jednolitych studiów 
magisterskich, uczniem 
szkoły ponadpodstawowej, 

studium lub collegu. 

2 Kurs „Programowanie baz danych Oracle z wykorzystaniem 
języka PL/SQL” 

3 edycje, 36 miejsc 

3 Kurs „Programowanie baz danych SQL Server z 
wykorzystaniem języka Transact-SQL” 
3 edycje, 36 miejsc 

4 Kurs „Podstawy bezpieczeństwa w sieciach komputerowych” 
6 edycji, 48 miejsc 

5 Kurs „Tworzenie grafiki przy wykorzystaniu aplikacji GIMP” 

6 edycji, 60 miejsc 
6 Kurs „Podstawy analizy danych” 

3 edycje, 36 miejsc 

7 Kurs „Podstawy obróbki materiałów wideo” 
3 edycje, 24 miejsc 

8 Kurs „Podstawy sieci komputerowych” 
6 edycji, 48 miejsc 

9 Kurs „Wprowadzenie do programowania aplikacji mobilnych” 
3 edycje, 45 miejsc 

10 Kurs „Linux w firmie rodzinnej” 

6 edycji, 48 miejsc 
 

Zadanie 3 
 

Lp. Rodzaj i termin wsparcia Grupa docelowa 

1 Kurs „Marketing internetowy” 
15 edycji, 300 miejsc 

osoby w wieku powyżej 18 
r.ż. które  nie są studentem 
studiów I, II, III stopnia lub 
jednolitych studiów 

magisterskich, uczniem 
szkoły ponadpodstawowej, 
studium lub collegu. 

2 Kurs „Mobilny świat współczesnych dzieci i  młodzieży”,  

15 edycji, 300 miejsc 

3 Kurs „Myślenie projektowe dla praktyków”  
11 edycji, 176 miejsc 

4 Kurs „Projektowanie modeli biznesowych” 
11 edycji, 176 miejsc 

5 Kurs „Agile Project Management Workshop” 
16 edycji, 256 miejsc 

6 Kurs „Arkusz kalkulacyjny” 
12 edycji, 192 miejsc 

7 Kurs „Komputerowe wspomaganie zarządzania projektami 

przy wykorzystaniu MS Project” 
12 edycji, 192 miejsc 

8 Kurs „Finanse dla nie finansistów” 
12 edycji, 192 miejsc 

9 Kurs „Zarządzanie projektami” 
12 edycji, 192 miejsc 

10 Tworzenie kosmetyków naturalnych 

6 edycji, 60 miejsc 

11 Zmiany prawne i podatkowe dla przedsiębiorców 
2 edycje, 50 miejsc 
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12 Wyzwania i  zagrożenia podatkowe w kontekście zmian 

prawnych 
2 edycje, 50 miejsc 

 
Zadanie 4 
 

Lp. Rodzaj i termin wsparcia Grupa docelowa 

1 Kurs angielskiego dla seniorów 

6 edycji, 48 miejsc 

osoby w wieku powyżej 60 

r.ż. które  nie są studentem 
studiów I, II, III stopnia lub 
jednolitych studiów 
magisterskich, uczniem 

szkoły ponadpodstawowej, 
studium lub collegu. 

2 Kurs „Internet bez tajemnic” 
6 edycji, 48 miejsc 

3 Kurs „Podstawy obsługi i  administracji komputera” 
6 edycji, 48 miejsc 

4 Kurs z zakresu nauk przyrodniczych 
3 edycje, 45 miejsc 

5 Kurs z historii  sztuki  
3 edycje, 45 miejsc 

6 Kurs z ochrony zdrowia 

3 edycje, 45 miejsc 

7 Kurs z dziedziny historii  i  regionalizmu 
3 edycje, 45 miejsc 

 

 
IV Zasady rekrutacji 

 
§ 4 

1. Nabór na poszczególne kursy prowadzony jest etapami i  ogłaszany na stronie internetowej projektu.  

2. Bezwzględnym warunkiem uczestnictwa w projekcie jest wypełnienie i  złożenie Formularza zgłoszeniowego (zał. nr 1) 
oraz Formularza osobowego (zał. nr 2).: 

a) dla kursów oferowanych w ramach zadania 1,2 i  3 poprzez stronę internetową projektu, w wersji  elektronicznej;  

b) dla kursów oferowanych w ramach zadania 4 w biurze Uniwersytetu Trzeciego Wieku mieszczącego  się w Centrum 
Językowym (budynek: B25 S2), al. Politechniki 12, pokój 102. 

Jedna osoba może uczestniczyć maksymalnie w dwóch kursach oferowanych w ramach całego projektu.  

4. O zakwalifikowaniu do projektu Kandydaci/Kandydatki zostaną poinformowani drogą elektroniczną e-mailową i/lub 
telefoniczną.  

5. Zakwalifikowani Kandydaci/Kandydatki do projektu zobowiązani będą  do podpisania w miejscu realizacji zajęć w dniu 
rozpoczęcia zajęć Umowy uczestnictwa wraz z załącznikami.  

6. Kandydaci/Kandydatki, którzy nie zostaną zakwalifikowani do projektu ze względu na brak miejsc zostaną wpisani na 
l istę rezerwową. 

7. W razie zwolnienia się miejsc z l isty podstawowej, Kandydaci/Kandydatki z l isty rezerwowej zostaną poinformowani o 
możliwości przystąpienia do projektu, a w dalszej kolejności do podpisania Umowy uczestnictwa wraz z  załącznikami.  

8. Limity miejsc w poszczególnych działaniach ustalone są na podstawie zapisów zawartych we wniosku o dofinansowanie 
projektu.  
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Przystąpienie Kandydata/Kandydatki do procesu rekrutacji  jest równoznaczne z zaakceptowaniem  niniejszego 
Regulaminu wraz z załącznikami.  

 

V. Prawa i obowiązki Uczestnika/Uczestniczki projektu 
 

§ 5 
1. Uczestnik/Uczestniczka projektu ma prawo do:  

a. udziału w projekcie według indywidualnego wyboru;  
b. otrzymania materiałów dydaktycznych do reali zowanych kursów, o i le są przewidziane we wniosku o dofinansowanie 
projektu ;  
c. otrzymania certyfikatu potwierdzenia uczestnictwa w kursie realizowanym w ramach projektu „Centrum Rozwoju 

Kompetencji Politechniki Łódzkiej”.  
 

§ 6 

1. Uczestnik/Uczestniczka projektu zobowiązuje się do:  
a. przestrzegania Umowy i Regulaminu uczestnictwa w projekcie oraz innych aktów wewnętrznych Uczelni wydanych 
przez organy do tego upoważnione;  

b. wypełniania i  podpisywania dokumentów niezbędnych do  realizacji  projektu, w tym Formularza danych osobowych 
oraz Oświadczeń Uczestnika/Uczestniczki projektu;  

c. regularnego uczestniczenia w wybranych formach wsparcia zgodnie z harmonogramem zajęć oraz wytycznymi osób 
prowadzących zajęcia, potwierdzonego własnym podpisem na liście obecności;  

f. brania udziału w badaniach monitorujących i ewaluacyjnych prowadzonych przez Uczelnię i  inne instytucje do tego 
upoważnione na potrzeby realizacji  projektu, zarówno w trakcie, jak i  po zakończeniu otrzymywania wsparc ia w ramach 
projektu;  

h. bieżącego informowania Biura Projektu o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy udział 
Uczestnika/Uczestniczki w projekcie;  

i . niezwłocznego poinformowania Biura Projektu w formie mailowej lub pisemnej o każdej zmianie swoich danych 

osobowych;  

j. przestrzegania wewnętrznych regulaminów, ustalonego porządku pracy i  przepisów przeciwpożarowych oraz zasad BHP 
obowiązujących w miejscach odbywania zajęć;  

l . zachowywania się w sposób kulturalny i  zgodny z normami społecznymi oraz przestrzegania zaleceń kadry zarządzającej 
projektem.  
 
 

VI Informacje dodatkowe 
 

§ 7 
1. Udział we wszystkich działaniach realizowanych w ramach projektu jest bezpłatny.  

 
VII Postanowienia końcowe 

 

§ 8 
1. Politechnika Łódzka nie gwarantuje udziału w projekcie wszystkim zainteresowanym Kandydatom/Kandydatkom.  

2. Regulamin jest opublikowany na stronie internetowej projektu skąd Kandydat/Kandydatka może go w każdym czasie 

pobrać i  sporządzić z niego wydruk. Regulamin jest również dostępny do wglądu w siedzibie Biura Projektu.  

3. Uczelnia zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. W przypadku wprowadzenia zmian 

Biuro Projektu niezwłocznie zamieści stosowną informację wraz z aktualnym Regulaminem na stronie internetowej  
projektu oraz w Biurze Projektu.  
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§ 9 

1. Kandydat/Kandydatka oświadcza, iż zapoznał/zapoznała się z Regulaminem oraz spełnia warunki uczestnictwa w 

projekcie określone w Regulaminie.  

2. Kandydat/Kandydatka jest świadomy/świadoma odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności cywilnej (wynikającej  z 

Kodeksu Cywilnego), za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą i oświadcza, że dane zawarte w złożonych 
dokumentach rekrutacyjnych/zgłoszeniowych są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.  
 

§ 10 

W sprawach spornych ostateczna interpretacja Regulaminu projektu leży w kompetencji Kierownika projektu – dr inż. 
Agnieszki Mrozek.  
 

§ 11 

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie dokumenty programowe, a także 
przepisy wynikające z właściwych aktów prawa wspólnotowego i polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego i ustawy 
o ochronie danych osobowych.  

3. Regulamin obowiązuje przez okres realizacji  projektu.  

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.  

5. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowią załączniki:  

Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy    

Załącznik nr 2 - Formularz osobowy  

Załącznik nr 3 - Wzór umowy wraz z oświadczeniami  
 
  

                                         
 

 


