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Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 75/2021  

Rektora PUZ we Włocławku z dnia 30 czerwca  2021 r.  

 

 

 

REGULAMIN 

REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  

 „PUZ-ON ” 

 

§ 1. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin określa warunki rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie pt. „PUZ-ON” (zwanym 

dalej projektem). 

2. Projekt współfinansowany i realizowany jest w ramach LSR na lata 2016-2023 LGD Miasto Włocławek, 

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  -  w ramach RPO Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 11. Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej 

mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju, Działanie 11.1: Włączenie społeczne na 

obszarach objętych LSR. 

3. Grantobiorcą projektu jest Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku, ul. 3 Maja 17, 87-800 

Włocławek. 

4. Projekt realizowany jest pod nadzorem Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek  

w ramach Umowy nr 13/3/G/2021. 

§ 2. 

DEFINICJE 

Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają: 

1) Regulamin – regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie; 

2) Projekt – przedsięwzięcie nr 3/G/2021/003 pt „PUZ-ON” realizowane zgodnie z Umową nr 13/3/G/2021 

o powierzenie grantu na realizację projektu objętego grantem; 

3) PUZ we Włocławku – Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku;  

4) Kandydat/kandydatka – osoba ubiegająca się o udział w projekcie; 

5) Uczestnik/uczestniczka – osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie zgodnie z zasadami określonymi 

w regulaminie i korzystająca bezpośrednio ze wsparcia w ramach projektu; 

6) Biuro projektu – ul. 3 Maja 17 pok. 16, 87-800 Włocławek, mail. 

urszula.lewandowska@puz.wloclawek.pl; tel. 668-075-560 

7) Strona internetowa -  https://puz.wloclawek.pl/projekt-puz-on/ 

 

§ 3. 

INFORMACJE O PROJEKCIE 

1. Projekt realizowany jest w okresie od 1 lipca 2021 do 31 października 2021 r. 

2. Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz do osób z ich 

otoczenia. Projektem objętych zostanie 12 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym  

http://www.puz.wloclawek.pl/
mailto:urszula.lewandowska@puz.wloclawek.pl
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z uwagi na niepełnosprawność lub/i potrzebę wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz 6 osób z ich 

otoczenia.  

3. Cel projektu: W okresie 1.VII.2021 - 31.X.2021 r. 18 mieszkańców Włocławka (9K i 9M), w tym 12 osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym (6K i 6M) i 6 osób z ich otoczenia (3K i 3M) podniesienie swoją 

aktywność społeczną poprzez udziału w zajęciach edukacyjnych, aktywizujących i integrujących 

przyczyniających się do wzmocnienia potencjału społecznego i poprawy jakości życia tych osób. 

4. Wszelkie informacje, dokumenty i formularze dotyczące realizacji projektu dostępne są w Biurze projektu 

oraz na stronie internetowej. 

 

§ 4. 

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW/UCZESTNICZEK 

1. Rekrutacja do projektu prowadzona będzie jednorazowo w lipcu 2021 r.  

2. Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z polityką równości szans kobiet i mężczyzn w ramach 

funduszy unijnych na lata 2014-2020 oraz z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności 

dla osób z niepełnosprawnościami. 

3. Rekrutacja prowadzona będzie wśród dwóch kategorii uczestników: 

1) osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z uwagi na niepełnosprawność lub/i 

potrzebę wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (12 osób); 

2) osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (6 osób).  

4. Rekrutacja prowadzona będzie wg schematu: 

1) akcja informacyjno-promocyjna; 

2) przyjmowanie formularzy rekrutacyjnych oraz dokumentów umożliwiających potwierdzenie 

kwalifikowalności uczestnika opisanych w § 6; 

3) weryfikacja zgłoszeń (ustalenie podstawowej i rezerwowej listy) oraz poinformowanie kandydatów  

o decyzji komisji rekrutacyjnej;  

4) podpisanie umowy uczestnictwa w projekcie. 

5. Szczegółowe informacje na temat terminu naboru podane będą w ogłoszeniach o naborze: 

1) wywieszonych w budynkach PUZ we Włocławku oraz innych podmiotów z Włocławka (np. 

Kawiarenka Obywatelska, Przedszkole Akademickie); 

2) na stronie internetowej; 

3) w mediach społecznościowych PUZ (Facebook/Instagram); 

4) w mediach lokalnych (portale internetowe, media społecznościowe, TV). 

6. Biuro rekrutacyjne zlokalizowane będzie w budynku dydaktycznym PUZ we Włocławku przy  

ul. Mechaników 3 (biuro pełnomocnika ds. osób z niepełnosprawnością). 

7. Rekrutacji do projektu dokona komisja rekrutacyjna w składzie koordynator projektu i asystent projektu. 

8. W wyniku prac komisji rekrutacyjnej powstanie lista rankingowa kandydatów. Decyzje komisji 

rekrutacyjnej są ostateczne. 

9. W przypadku niewystarczającej liczby kandydatów lub wyczerpania limitu miejsc zastrzega się prawo  

do zmiany terminu zakończenia postępowania rekrutacyjnego.  

10. W przypadku większej ilości kandydatów, komisja rekrutacyjna przygotuje listę rezerwową kandydatów. 

11. Kandydat nabywa status uczestnika/uczestniczki w momencie udziału w pierwszej formie wsparcia. 

12. Z uczestnikami projektu podpisane zostaną umowy uczestnictwa w projekcie. 

 

http://www.puz.wloclawek.pl/
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§ 5. 

KRYTERIA REKRUTACJI 

1. Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

1) Kryteria obowiązkowe (uprawniające do udziału w projekcie): 

a) spełnienie kryterium osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym: 

- osoby z niepełnosprawnością – potwierdzone orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności  

- osoby potrzebującej wsparcia w codziennym funkcjonowaniu – potwierdzone orzeczeniem o stopniu 

niepełnosprawności lub zaświadczeniem lekarskim/dokumentem potwierdzającym stan zdrowia  

i potrzebę wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,  

b) zamieszkanie na terenie LSR (Miasto Włocławek) (w rozumieniu kodeksu cywilnego) – 

(potwierdzone oświadczeniem uczestnika z pouczeniem o odpowiedzialności karnej za składanie 

oświadczeń niezgodnych z prawdą), 

c) spełnienie warunku, że uczestnik bierze udział tylko w 1  projekcie objętym grantem ze środków LGD 

Miasto Włocławek w ramach  naboru (potwierdzone oświadczeniem uczestnika z pouczeniem  

o odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą), 

d) ukończony 18 rok życia. 

2) Kryteria dodatkowe (punktowane): 

a) status studenta/absolwenta PUZ we Włocławku  (zgodnie z danymi z systemu BAZUS) – 10 pkt, 

b) zamieszkanie na obszarze rewitalizacji objętym GPR – 5 pkt,  

c) kolejny powód zagrożenia wykluczeniem społecznym - 2 pkt za każdy powód. 

 

2.  Osoby z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:  

1)  Kryteria obowiązkowe (uprawniające do udziału w projekcie): 

a) spełnienie kryterium osoby z otoczenia osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

(której wsparcie jest niezbędne dla wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym.(potwierdzone oświadczeniem uczestnika), 

b) zamieszkanie na terenie LSR (Miasto Włocławek) (w rozumieniu kodeksu cywilnego) – 

(potwierdzone oświadczeniem uczestnika z pouczeniem o odpowiedzialności karnej za składanie 

oświadczeń niezgodnych z prawdą), 

c) spełnienie warunku, że uczestnik bierze udział tylko w 1  projekcie objętym grantem ze środków LGD 

Miasto Włocławek w ramach  naboru (potwierdzone oświadczeniem uczestnika z pouczeniem o 

odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą), 

d) ukończony 18 rok życia. 

2) Kryteria dodatkowe (punktowane): 

a) status studenta/absolwenta PUZ we Włocławku  (zgodnie z danymi z systemu BAZUS) –10 pkt  

b) zamieszkanie na obszarze rewitalizacji objętym GPR –5 pkt  

3. W przypadku równej liczby punktów decyduje kolejność zgłoszeń. 

 

 

 

http://www.puz.wloclawek.pl/
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§ 6. 

WYMAGANE DOKUMENTY 

1. Kandydaci/kandydatki do udziału w projekcie zobowiązani/ane są do złożenia kompletu następujących 

dokumentów: 

1) Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

• Etap I rekrutacji:  

a) formularz rekrutacyjnych kandydata/kandydatki projektu objętego grantem – (zał. 1a do regulaminu) 

wraz z wymaganymi załącznikami: 

 - ankietą dotyczącą statusu kandydata/kandydatki 

 - zaświadczeniem o statusie osoby wykluczonej lub zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym bądź inny dokument o charakterze formalnym (np. orzeczenie) 

 - oświadczenie o statusie osoby wykluczonej - jeśli dotyczy (zał. nr 3 do regulaminu) 

b) oświadczenie uczestnika projektu objętego grantem - (zał. nr 2a do regulaminu); 

• Etap II rekrutacji (osoby zakwalifikowane do projektu): 

a) umowa uczestnictwa w projekcie (zał. nr 4a do regulaminu) 

 

2) Osoby z otoczenia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 

• Etap I rekrutacji:  

a) formularz rekrutacyjnych kandydata/kandydatki projektu objętego grantem – (zał. 1b do regulaminu) 

wraz z wymaganymi załącznikami: 

 - ankietą dotyczącą statusu kandydata/kandydatki 

a) oświadczenie uczestnika projektu objętego grantem - (zał. nr 2b do regulaminu); 

• Etap II rekrutacji (osoby zakwalifikowane do projektu): 

 a) umowa uczestnictwa w projekcie (zał. nr 4b do regulaminu) 

2. Dokumenty rekrutacyjne (formularze do uzupełnienia) będzie można pobrać: 

1) w biurze rekrutacyjnym (w wersji papierowej); 

2)  na stronie internetowej (w wersji elektronicznej). 

3. Wypełnione dokumenty rekrutacyjne wraz z załącznikami będzie można złożyć: 

2)  osobiście w biurze rekrutacyjny; 

3) przesyłać pocztą mailową (skan z podpisem); 

4) przesłać pocztą tradycyjną na adres uczelni. 

4. Dokumenty rekrutacyjne złożone przed lub po terminie rekrutacji nie będą podlegać rozpatrzeniu. 

5. Weryfikacji podlegają tylko kompletne i właściwie wypełnione dokumenty. W przypadki pojawienia się 

braków formalnych takie jak np. brak podpisu, niewypełnione wszystkie pola, wypełnione w sposób 

nieczytelny – kandydat/kandydatka zostanie wezwany/a jednokrotnie do ich usunięcia.  

 

§ 7. 

WSPARCIE PROJEKTOWE 

1. Zakres działań merytorycznych wynika bezpośrednio z założeń wniosku o dofinansowanie.  

2. Wszystkie działania projektowe prowadzone będą na terenie Włocławka z wykorzystaniem zaplecza 

technicznego PUZ we Włocławku, a także potencjału kadrowego, naukowego i społecznego – 

pracowników PUZ we Włocławku i wolontariuszy. 

http://www.puz.wloclawek.pl/
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3. Udział w oferowanych w ramach projektu formach wsparcia jest bezpłatny. 

4. W ramach projektu przewiduje się realizację: 

1) działania edukacyjne: 

a) warsztaty - sztuka autoprezentacji - wszyscy uczestnicy projektu - 18 osób (3 grupy x 6 

osób/grupa). 

Wymiar wsparcia na grupę - 10 godz. (zajęcia teoretyczne i praktyczne) 

Wymiar wsparcia indywidualnego (dla każdego uczestnika) - 10 godz. (zajęcia teoretyczne i praktyczne) 

b) warsztaty - obsługa drona - chętni uczestnicy projektu - 12 osób (2 grupy x 6 osób/ grupa). 

Wymiar wsparcia na grupę - 20 godz., w tym 10 godz. zajęcia teoretyczne + 1 godz. test + 9 godz. zajęcia 

praktyczne 

Wymiar wsparcia indywidualnego (dla każdego uczestnika) - 12,5 godz., w tym 10 godz. zajęcia teoretyczne 

+ 1 godz. test + 1,5 godz. zajęcia praktyczne  

c) warsztaty - fotografia cyfrowa - chętni uczestnicy projektu - 12 osób (2 grupy x 6 osób/ grupa) 

Wymiar wsparcia na grupę - 15 godzin, w tym 10 godz. zajęcia teoretyczne/praktyczne w pracowni + 5 godz. 

zajęcia praktyczne (plenery) 

Wymiar wsparcia indywidualnego (dla każdego uczestnika) - 15 godz. 

d) zajęcia pokazowe - Dzień Innowacji - chętni uczestnicy projektu - (2 grupy x max. 9 osób/grupa). 

Wymiar wsparcia na grupę - 5 godz. 

Wymiar wsparcia indywidualnego (dla każdego uczestnika) - 5 godz. 

Udział w warsztatach z zakresu obsługi drona oraz warsztatach fotograficznych wg zainteresowań/potrzeb 

uczestnika. Możliwy udział w jednej lub obu formach wsparcia. W przypadku większego niż zakładane 

zainteresowania możliwość zwiększenia liczby uczestników w grupie. 

2)  działania aktywizujące 

W ramach projektu zorganizowane zostaną 3 konkursy tematyczne dla uczestników projektu (osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym i osób z ich otoczenia) oraz osób zaproszonych do udziału 

(społeczności lokalnej/społeczności akademickiej PUZ) 

a)  konkurs fotograficzny – dla ok. 20 osób 

b)  turniej gier komputerowych – dla ok. 15 osób 

c) interaktywna gra miejska - ok. 30 osób  

3)  działania integrujące 

W ramach działań integrujących uczestników projektu ze społecznością lokalną zorganizowane zostaną 3 

imprezy o charakterze otwartym (organizowane z udziałem mieszkańców Włocławka i na ich rzecz) 

a) pikniki filmowe - 2 spotkania ( organizowane cyklicznie 1 raz/m-c w okresie wakacyjnym) 

b) wieczór kultury (koncert + wystawa) (organizowane jednorazowo we wrześniu) 

W w/w wydarzeniach zakłada się udział każdorazowo ok. 100 osób (uczestnicy projektu + mieszkańcy 

Włocławka + organizatorzy). 

5. W przypadku zmiany sytuacji epidemiologicznej związanej z pandemią COVID - 19 w/w limity osób 

uczestniczących w wydarzeniach zaplanowanych w ramach projektu mogą ulec zmianie - zgodnie z aktualnie 

obowiązującymi wytycznymi i zaleceniami. 

 

§ 8. 

PRAWA i OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW/UCZESTNICZEK PROJEKTU  

http://www.puz.wloclawek.pl/
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Każdy uczestnik/uczestniczka ma prawo do bezpłatnego: 

1) korzystania z form wsparcia, do których został zakwalifikowany; 

2) otrzymania materiałów szkoleniowych; 

3) otrzymania dokumentów potwierdzających pozyskanie wiedzy – np. dyplom certyfikat, zaświadczenie (o 

ile brał udział w działaniach przewidujących pozyskanie wiedzy); 

4) zgłaszania uwag i oceny form wsparcia, w których uczestniczy. 

 

§ 9. 

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW/UCZESTNICZEK 

1. Uczestnik/uczestniczka projektu zobowiązany jest do czynnego i regularnego uczestnictwa w projekcie 

oraz uczęszczania na zadeklarowane formy wsparcia. 

2. Obecność na formach wsparcia odnotowywana jest na listach obecności. 

3. Uczestnik Projektu jest zobowiązany do uczestnictwa w minimum  70 % zajęć w ramach poszczególnych 

form wsparcia. Uczestnik, który opuścił zajęcia ponad dopuszczalny poziom nie ze swojej winy 

zobowiązany będzie dostarczyć do Biura Projektu w terminie 7 dni od dnia opuszczenia zajęć pisemne 

wyjaśnienia lub/i dokument potwierdzający przyczynę nieobecności. 

4. Zawinione opuszczenie zajęć przez Uczestnika ponad dopuszczalny limit uprawniać będzie PUZ we 

Włocławku  do skreślenia Uczestnika z listy uczestników projektu. 

5. Ponadto uczestnik/uczestniczka projektu zobowiązany jest do: 

1) aktywnego udziału we wszystkich formach wsparcia w ramach Projektu, zgodnie z harmonogramem 

realizacji spotkań/zajęć i harmonogramem realizacji Projektu; 

2) wypełnienia ankiet ewaluacyjnych oraz innych ankiet wynikających z wymogów Projektu; 

3) potwierdzania swojego uczestnictwa na zajęciach własnym podpisem na liście obecności;  

4) informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy udział w Projekcie; 

5) informowania o wszelkich zmianach dotyczących danych zawartych w formularzu rekrutacyjnym do 

Projektu; 

6) informowania o nieobecnościach na zajęciach. 

 

§ 10. 

MONITORING UCZESTNIKÓW/UCZESTNICZEK 

1. W terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie objętym grantem uczestnik przekaże 

Grantobiorcy dane dotyczące postępu w procesie aktywizacji społecznej i zmniejszenia dystansu do 

zatrudnienia lub podjęcia dalszej aktywizacji, a także – o ile dotyczy – statusu na rynku pracy oraz 

informacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia 

kompetencji. 

2. W ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie uczestnik udostępni dane dotyczące jego 

postępu w procesie aktywizacji społecznej i zmniejszenia dystansu do zatrudnienia lub podjęcia dalszej 

aktywizacji (efektywność społeczna), a także – o ile dotyczy – statusu na rynku pracy (efektywność 

zatrudnieniowa). 

3. Obowiązku wynikające z ust. 1 i 2 nie dotyczą uczestników - osób z otoczenia uczestników projektu.  

 

 

http://www.puz.wloclawek.pl/


 

                                      
Projekt „PUZ-ON" realizowany jest przez Państwową Uczelnię Zawodową we Włocławku w ramach  LSR na lata 2016-2023 LGD 

Miasto Włocławek, w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 11. Wzrost aktywizacji 
społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju, Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych 

LSR. Dofinansowanie projektu z EFS wynosi: 50 000,00 zł 
 

 
Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku  
ul. 3 Maja 17, 87-800 Włocławek  
www.puz.wloclawek.pl 
NIP 888-26-92-150 

§ 11. 

REZYGNACJA Z UDZIAŁU W PROJEKCIE 

1. Po zakwalifikowaniu się do projektu dopuszcza się rezygnację: 

1) bez podawania przyczyny – na minimum 5 dni przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia udziału 

w projekcie – składając pisemną rezygnację w Biurze projektu; 

2) z podaniem przyczyn – po rozpoczęciu udziału w projekcie – składając pisemną rezygnację z podaniem 

i udokumentowaniem przyczyn rezygnacji w Biurze projektu. Rezygnacja podlega zatwierdzeniu przez 

koordynatora projektu.  

2. W przypadku rezygnacji uczestnika/uczestniczki jego miejsce zajmuje następna osoba wg kolejności na 

liście rezerwowej, o ile będzie to możliwe ze względów organizacyjnych. 

 

§ 12. 

SKREŚLENIE UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI 

PUZ we Włocławku zastrzega sobie prawo do skreślenia z listy uczestników projektu w przypadku rażącego 

naruszenia: 

1) zasad niniejszego regulaminu;  

2) zapisów umowy o udzielenie wsparcia; 

3) zasad współżycia społecznego. 

§ 13. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie dokumenty programowe 

LGD oraz wytyczne dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 

lata 2014-2020, a także przepisy wynikające z właściwych aktów prawa wspólnotowego i polskiego, w 

szczególności kodeksu cywilnego i przepisów o ochronie danych osobowych. 

2. PUZ we Włocławku zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w sytuacji zmiany wytycznych, 

dokumentów programowych lub warunków realizacji projektu. 

3. Aktualna wersja regulaminu dostępna jest w Biurze projektu. 

4. W sprawach nieuregulowanych regulaminem lub spornych decyzje podejmuje koordynator projektu.  

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 roku. 

 

http://www.puz.wloclawek.pl/

