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Regulamin Projektu 

,, Program Rozwoju Kompetencji studentów kierunku Odnawialne Źródła Energii Wy-

działu Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Politechniki Świętokrzyskiej  

w Kielcach’’ 

Nr  POWR.03.01.00-00-K060/16 

 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji oraz uczestnictwa w projekcie pt.  

,,Program Rozwoju Kompetencji studentów kierunku Odnawialne Źródła Energii 

Wydziału Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Politechniki Świętokrzy-

skiej w Kielcach’’ w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 

Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. 

2. Realizatorem Projektu jest Politechnika Świętokrzyska z siedzibą przy al. Tysiącle-

cia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce, zwana dalej PŚk lub Uczelnią. 

3. Projekt realizowany jest w okresie od 1 maja 2018 r. do 30 kwietnia 2021 r., zgodnie 

z umową o dofinansowanie projektu numer POWR.03.01.00-00-K060/16 

4. Celem głównym Projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych, komunikacyj-

nych i w zakresie przedsiębiorczości studentów kierunku Odnawialne Źródła Energii 

studiów stacjonarnych Wydziału Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Po-

litechniki Świętokrzyskiej, poprzez: szkolenia certyfikowane, zajęcia warsztatowe, 

dodatkowe zadania praktyczne w formie projektowej, wizyty studyjne, służące lep-

szemu przygotowaniu absolwentów do wejścia na rynek pracy  

5. Udział w Projekcie jest bezpłatny. 

6. Regulamin Projektu określa zasady realizacji oraz uczestnictwa w Projekcie, 

w szczególności: 

1) zakres wsparcia, 

2) realizację Projektu w ramach poszczególnych zadań, 

3) procedurę rekrutacji i utraty statusu uczestnika Projektu, 

4) prawa i obowiązki Uczestników Projektu, 

5) prawa i obowiązki Beneficjenta. 

 

§ 2 Słownik pojęć 

Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 

1) Projekt – projekt pt. „Program Rozwoju Kompetencji studentów kierunku Odnawialne 

Źródła Energii Wydziału Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Politechniki 
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Świętokrzyskiej w Kielcach” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Roz-

wój, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, umowa nr  POWR.03.01.00-

00-K060/16 . 

2) Beneficjent – podmiot realizujący Projekt, tj. Politechnika Świętokrzyska. 

3) Uczestnik/Uczestniczka Projektu – student/ka Wydziału Inżynierii Środowiska, Geoma-

tyki i Energetyki Politechniki Świętokrzyskiej, który/a po spełnieniu wszystkich wymo-

gów określonych w regulaminie został/a zakwalifikowany/a do udziału w poszczególnych 

formach wsparcia realizowanych w ramach Projektu. 

4) Zespół ds. realizacji Projektu – kadra odpowiedzialna za prawidłową obsługę i realiza-

cję Projektu. Siedzibą Zespołu jest pokój nr 3.10 oraz 2.11 w budynku ENERGIS 

5) Komisja kwalifikacyjna – zespół powołany przez Koordynatora projektu, który odpo-

wiada za proces rekrutacyjny. 

6) Strona internetowa Projektu – adres: http://tu.kielce.pl/program-rozwoju-kompetencji-

studentow-kierunku-odnawialne-zrodla-energii-wisgie/  

7) Koordynator Projektu – osoba nadzorująca realizację projektu w Uczelni działająca na 

podstawie pełnomocnictwa szczególnego oraz niniejszego Regulaminu. 

 

§ 3 Zakres wsparcia i ogólne zasady uczestnictwa w projekcie 

 

1. Uczestnicy Projektu otrzymają wsparcie w postaci możliwości podniesienia kompetencji 

zawodowych wskazanych w ust. 2-3, w tym poszerzenie wiedzy branżowej potwierdzo-

nej stosownymi dokumentami, podniesienie kompetencji komunikacyjnych, interperso-

nalnych, jak również kompetencji w zakresie przedsiębiorczości odpowiadających po-

trzebom gospodarki, rynkowi pracy i społeczeństwu. 

2. Kształtowanie kompetencji komunikacyjnych i w zakresie przedsiębiorczości stu-

dentów kierunku Odnawialne Źródła Energii (zadanie 1): 

1) Celem zadania jest podniesienie kompetencji zawodowych komunikacyjnych, in-

terpersonalnych umiejętności pracy w zespole i kierowania zespołem, umiejętności 

samoorganizacyjnych oraz kompetencji w zakresie przedsiębiorczości (podstawy 

prawne i finansowe prowadzenia firmy, opracowanie biznesplanu wg własnego 

pomysłu) związanych z kierunkiem studiów a oczekiwanych przez pracodawców 

poprzez: 

a) zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje w zakresie przedsiębiorczości–  

2 edycje, w ramach każdej edycji przewidziano zajęcia dla jednej grupy 10 

osobowej, łącznie 20 osób, wymiar zajęć – 20 godzin/grupa 

http://tu.kielce.pl/program-rozwoju-kompetencji-studentow-kierunku-odnawialne-zrodla-energii-wisgie/
http://tu.kielce.pl/program-rozwoju-kompetencji-studentow-kierunku-odnawialne-zrodla-energii-wisgie/
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b) zajęcia warsztatowe – zasady prowadzenia firm - 2 edycje, w ramach każdej edycji 

przewidziano zajęcia dla jednej grupy 10 osobowej, łącznie 20 osób, wymiar 

zajęć – 24 godziny/grupa 

c) dodatkowe zadania projektowe – tworzenie biznesplanu – 2 edycje, w ramach 

każdej edycji przewidziano zajęcia dla jednej grupy 10 osobowej,  łącznie 20 

osób,  wymiar zajęć – 24 godziny/grupa  

d) wizyty studyjne u pracodawców – w wiodącej firmie branży OZE - 2 edycje,  

w ramach każdej edycji przewidziano wizytę jednej grupy 12 osobowej, wizyty 

jednodniowe, łącznie 12 osób, 

2) Zajęcia warsztatowe i projektowe będą prowadzone w odpowiednio wyposażo-

nych w specjalistyczny sprzęt laboratoriach i pracowniach PŚk przez doświad-

czoną kadrę Uczelni. 

3) Wsparcie zaplanowane w ramach zadania będzie prowadzone zgodnie z harmo-

nogramem określonym we wniosku o dofinansowanie Projektu. 

4) Szczegółowe informacje i harmonogram poszczególnych form wsparcia będą na 

bieżąco zamieszczane na stronie internetowej Projektu. 

3. Kształtowanie kompetencji zawodowych studentów kierunku Odnawialne Źródła 

Energii (zadanie 2): 

1) Celem zadania jest wykształcenie kompetencji zawodowych wykraczających poza 

standardowe kwalifikacje absolwentów kierunku OZE poprzez: 

a) zajęcia warsztatowe - zastosowanie termowizji w badaniach efektywności 

energetycznej obiektów – 2 edycje, w ramach każdej edycji przewidziano zaję-

cia dla dwóch grup 5 osobowych, łącznie 20 osób, wymiar zajęć – 

16 godziny/grupa; 

b) zajęcia warsztatowe – kształtujące kompetencje zawodowe w zakresie OZE – 

2 edycje, w ramach każdej edycji przewidziano zajęcia dla jednej grupy 

10 osobowej, łącznie 20 osób, wymiar zajęć – 20 godziny/grupa; 

c) szkolenia certyfikowane otwarte: instalator systemów fotowoltaicznych, 2 edycje,  

w ramach każdej edycji przewidziano szkolenie dla jednej grupy 10 osobowej, 

łącznie 20 osób, wymiar zajęć – 2 dni (8 godzin/dzień)/grupa; 

d) szkolenia certyfikowane otwarte: instalator słonecznych systemów grzewczych,  

2 edycje, w ramach każdej edycji przewidziano szkolenie dla jednej grupy 10 

osobowej, łącznie 20 osób, wymiar zajęć – 2 dni (8 godzin/dzień)/grupa; 
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e) dodatkowe zadania projektowe: audyt efektywności energetycznej budynku  –  

2 edycje, w ramach każdej edycji przewidziano zajęcia dla dwóch grup 

5 osobowych, łącznie 20 osób, wymiar zajęć – 24 godzin/grupa ; 

f) dodatkowe zadania projektowe: optymalizacja w ogrzewnictwie wentylacji 

i klimatyzacji  – 2 edycje, w ramach każdej edycji przewidziano zajęcia dla 

dwóch grup 5 osobowych, łącznie 20 osób, wymiar zajęć – 20 godzin/grupa ; 

g) dodatkowe zadania projektowe: analiza efektywności energetyczno-

ekonomiczno-ekologicznej obiektów zasilanych z OZE  – 2 edycje, w ramach 

każdej edycji przewidziano zajęcia dla dwóch grup  5 osobowych, łącznie 

20 osób, wymiar zajęć – 24 godzin/grupa ; 

h) wizyty studyjne u pracodawców – w biogazowni - 2 edycje, w ramach każdej 

edycji przewidziano wizytę jednej grupy 10 osobowej, wizyty jednodniowe, 

łącznie 20 osób, 

i) wizyty studyjne u pracodawców – na farmie wiatrowej - 2 edycje, w ramach 

każdej edycji przewidziano wizytę jednej grupy 10 osobowej, wizyty jedno-

dniowe, łącznie 20 osób, 

j) wizyty studyjne u pracodawców – w małej elektrowni wodnej - 2 edycje, 

w ramach każdej edycji przewidziano wizytę jednej grupy 10 osobowej, wizyty 

jednodniowe, łącznie 20 osób, 

2) Zajęcia będą prowadzone w odpowiednio wyposażonych salach PŚk przez do-

świadczonych pracowników Uczelni. 

3) W przypadku szkoleń certyfikowanych odbywających się poza miejscem za-

mieszkania Uczestnika/Uczestniczki (powyżej 50 km o siedziby PŚk) każdy 

Uczestnik/Uczestniczka ma zagwarantowany zwrot kosztów dojazdu, noclegu 

i ubezpieczenia. 

4) Szczegółowe informacje oraz harmonogram wsparcia będą na bieżąco zamiesz-

czane na stronie internetowej Projektu. 

4. Każdy Uczestnik/Uczestniczka Projektu w celu zbadania poziomu określonych kom-

petencji Uczestników Projektu zostanie poddany/a badaniu Bilansu kompetencji 

uczestnika, w oparciu o narzędzia w postaci m.in. ankiet (w formie papierowej i/lub 

elektronicznej). Badanie zostanie przeprowadzone dwukrotnie: na wstępie – na po-

trzeby rekrutacji, przed przystąpieniem do pierwszej formy wsparcia oraz na zakoń-

czenie, co pozwoli określić stan kompetencji po zakończeniu otrzymanego wsparcia. 

5. Uczestnicy, którzy zostali objęci wsparciem, wskazanym w ust. 2 i 3 , mają obowią-

zek przekazać do Biura Projektu oświadczenie/zaświadczenie o kontynuowaniu 

kształcenia (na studiach II stopnia) lub podjęciu zatrudnienia w ciągu 6 miesięcy od 

zakończenia kształcenia. Zatrudnienie rozumiane jest jako: umowa o pracę na okres 
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min. 3 miesięcy w wymiarze co najmniej ½ etatu, umowa cywilnoprawna lub rozpo-

częcie działalności gospodarczej na okres co najmniej 3 miesięcy. 

6. Losy zawodowe Uczestników/Uczestniczek, którzy/które zakończą udział w Projek-

cie będą monitorowane przez okres co najmniej 12 miesięcy poprzez ankietę elektro-

niczną lub wywiad telefoniczny. 

 

§ 4 Zasady rekrutacji 

1. Rekrutacja studentów/studentek prowadzona będzie przez powołaną przez Koordy-

natora Projektu Komisję kwalifikacyjną, zgodnie z harmonogramem realizacji Pro-

jektu, w oparciu o ustalone kryteria i limity miejsc wynikające z § 3. 

1) Do udziału w Projekcie mogą przystąpić studenci/tki kierunku Odnawialne Źródła 

Energii Wydziału Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki,Politechniki Świę-

tokrzyskiej studiujący na V, VI, VII semestrze studiów stacjonarnych I stopnia, 

2. O rozpoczęciu rekrutacji na poszczególne formy wsparcia informować będą komuni-

katy zamieszczone na stronie internetowej Projektu. Wszystkie niezbędne dokumen-

ty aplikacyjne będą dostępne na stronie internetowej Projektu. 

3. Po przeprowadzeniu wstępnego bilansu kompetencji dla kandydatów udostępnione 

zostaną listy osób zakwalifikowanych do danej formy wsparcia, które będą opierały 

się o wykazane luki kompetencyjne możliwe do wyeliminowania dzięki udziałowi 

w tych formach wsparcia. 

4. Osoby zakwalifikowane do uczestnictwa w Projekcie nabywają status Uczestni-

ka/Uczestniczki Projektu w momencie złożenia w wyznaczonym terminie kompletu 

dokumentów (w wersji papierowej) w siedzibie Zespołu ds. realizacji Projektu tj:  

1) oświadczenia o kwalifikowalności (załącznik nr 1)  

2) formularza danych osobowych (załącznik nr 2), 

3) oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 3) 

4) umowy z Uczestnikiem/Uczestniczką Projektu (załącznik nr 4) 

5. W przypadku jeżeli liczba kandydatów przekroczy limit określonych miejsc w Pro-

jekcie, osoby niezakwalifikowane zostaną wpisane na listę rezerwową. 

6. Osoby z listy rezerwowej zostaną włączone do uczestnictwa w Projekcie w przypad-

ku rezygnacji lub niespełnienia warunków przez osoby wcześniej zakwalifikowane. 

7. Dokumenty złożone przez Kandydata/Kandydatkę nie zawierające zgody na prze-

twarzanie zawartych w nich danych osobowych nie będą przyjmowane. Osoby, które 

nie złożą wymaganych dokumentów tracą możliwość uczestnictwa we wsparciu, a na 
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to miejsce zakwalifikowana jest kolejna osoba z listy rezerwowej, jeżeli dostarczy 

wymagane dokumenty w wyznaczonym terminie. 

8. W przypadku osób z taką samą liczbą punktów o przystąpieniu do Projektu decyduje 

Komisja kwalifikacyjna na podstawie szczegółowych kryteriów rekrutacji. 

9. Szczegółowe kryteria rekrutacji są następujące: 

1) przystąpienie do wstępnego bilansu kompetencji. Pierwszeństwo mają osoby wy-

kazujące najlepsze przygotowanie teoretyczne (certyfikowane szkolenia) lub oso-

by z największymi lukami kompetencyjnymi (pozostałe formy wsparcia). 

2) średnia ocen za poprzedni rok akademicki (powyżej 3,4 wg rankingu ocen),  

w przypadku takiej samej średniej ocen decyduje największa liczba punktów do-

datkowych wg: 

a) orzeczenia o niepełnosprawności – 5 pkt (orzeczenie lekarskie), 

b) dorobku naukowego oraz udziału w konferencjach naukowych – punktacja wg 

listy MNiSW, materiały konferencyjne – 3 pkt, 

c) inne formy działalności organizacyjnej i społecznej – 2 pkt (dokumenty po-

świadczające), 

d) uczestnictwo kobiet – 5 pkt (deklaracja uczestnictwa). 

10. W przypadku braku zainteresowania osób zakwalifikowanych wymagana średnia 

ocen zostanie obniżona do 3,0 i prowadzone będą działania promocyjno-

informacyjne. 

 

§ 5 Prawa i obowiązki uczestników Projektu 

1. Uczestnik/Uczestniczka ma prawo do: 

1) uczestniczenia w nieodpłatnych formach wsparcia realizowanych w ramach Pro-

jektu,  

2) korzystania z bezpłatnego transportu, cateringu i ubezpieczenia w ramach uczest-

nictwa w wizytach studyjnych, 

3) zwrotu kosztów noclegu, dojazdu i ubezpieczenia w ramach uczestnictwa w certy-

fikowanych szkoleniach,  

4) uczestnictwa w kilku formach wsparcia. 

2. Uczestnik/Uczestniczka jest zobowiązany/a do: 

1) przystąpienia do badania bilansu kompetencji uczestnika na początku i na zakoń-

czenie udziału w Projekcie, 
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2) podania wymaganych danych niezbędnych do wypełniania obowiązków przez 

Beneficjenta w zakresie monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 

3) regularnego i punktualnego uczestnictwa w prowadzonych w ramach Projektu za-

jęciach warsztatowych i projektowych, w ustalonym przez Zespół zarządzający 

terminie i miejscu, 

4) przystąpienie do testu i/lub egzaminu (o ile w danej formie wsparcia jest to prze-

widziane), 

5) potwierdzania każdorazowo obecności na zajęciach/szkoleniach/wyjazdach po-

przez złożenie własnoręcznego podpisu na liście obecności, 

6) uczestnictwa w co najmniej 80% zajęć przewidzianych programem. Uczestnik 

może opuścić maksymalnie 20% zajęć. W przypadku nieobecności ponad dozwo-

loną maksymalną liczbę godzin uczestnik zobowiązany jest do złożenia w siedzi-

bie Zespołu ds. realizacji Projektu pisemnego usprawiedliwienia nieobecności lub 

kopii zwolnienia lekarskiego. 

 W przeciwnym razie Uczelnia ma prawo dochodzić od Uczestnika/Uczestniczki 

pełnego zwrotu kosztów, związanych z udziałem Uczestnika w danej formie 

wsparcia. 

7) informowania o wszelkich zmianach w danych Uczestnika (zwłaszcza w danych 

dotyczących zmiany nazwiska, adresu korespondencyjnego, telefonu kontaktowe-

go) podanych w formularzu danych (załącznik nr 2), w ciągu 7 dni od ich powsta-

nia. W przypadku zaistnienia wspomnianych wyżej zmian Uczest-

nik/Uczestniczka składa w siedzibie Zespołu ds. realizacji Projektu formularz ak-

tualizujący dane osobowe. 

8) przekazania zaświadczenia o kontynuacji nauki lub informacji o zatrudnieniu 

(umowa o pracę, umowa cywilnoprawna, samozatrudnienie lub działalność go-

spodarcza) w ciągu 6 miesięcy od zakończeniu kształcenia na danym stopniu stu-

diów, 

9) udziału w monitoringu losów absolwentów przez co najmniej 12 miesięcy od za-

kończenia studiów (ankieta internetowa, wywiad telefoniczny). 

§ 6 Prawa i obowiązki Beneficjenta 

1. Beneficjent zastrzega sobie prawo do: 

1) żądania złożenia dodatkowych dokumentów i oświadczeń związanych z udziałem 

w Projekcie, 

2) gromadzenia i publikowania danych o uczestnikach Projektu zgodnie z obowiązu-

jącymi przepisami o ochronie danych osobowych, 
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3) zmiany terminów form wsparcia z ważnych przyczyn, 

4) monitorowania losów zawodowych uczestników biorących udział w poszczegól-

nych formach wsparcia. 

5) dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. 

2. Beneficjent zobligowany jest do: 

1) zapewnienia kadry merytorycznej posiadającej kwalifikacje w zakresie prowa-

dzonych zajęć warsztatowych i projektowych, 

2) zabezpieczenia zaplecza technicznego i lokalowego, 

3) zorganizowania wyjazdów studyjnych, 

4) zapewnienia udziału Uczestnika/Uczestniczki w certyfikowanych szkoleniach, 

5) przestrzegania w procesie rekrutacji zasady równości szans, 

§ 7 Zasady rezygnacji i skreślania z uczestnictwa w Projekcie 

1. Rezygnacja z udziału w Projekcie jest możliwa tylko z przyczyn zdrowotnych, dzia-

łania siły wyższej, lub innych ważnych przyczyn, które z zasady nie mogą być znane 

Uczestnikowi/Uczestniczce w momencie rozpoczęcia udziału w Projekcie. 

2. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie Uczestnik/Uczestniczka projektu jest 

zobowiązany/a do złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji z udziału w pro-

jekcie wraz z podaniem jej powodów. 

3. Uczestnik Projektu zostaje skreślony z listy uczestników w przypadku opuszczenia 

przez niego więcej niż 20% zajęć lub innych form naruszenia niniejszego Regulami-

nu, umowy lub innych przepisów. 

4. W przypadku skreślenia Uczestnika z powodu wskazanego w ust. 3 Uczelni przysłu-

guje zwrot kosztów związanych z udziałem Uczestnika w Projekcie oraz zwrot 

ewentualnych kosztów związanych z niewywiązaniem się z umowy o dofinansowa-

nie Projektu, a wynikających z zakończenia udziału w Projekcie przez Uczestnika. 

 

 

 

§ 8 Postanowienia końcowe 

1. Kwestie nieuregulowane w niniejszym dokumencie rozstrzygane są przez Koordyna-

tora Projektu oraz obowiązujące zasady Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój i Kodeks Cywilny. 

2. Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące realizacji Projektu, w tym rekrutacji, należy 

składać w siedzibie Zespołu ds. realizacji Projektu w formie pisemnej. 
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3. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej i są publiko-

wane na stronie internetowej Projektu. 

4. Wszyscy Uczestnicy Projektu są zobowiązani zaakceptować Regulamin i przestrze-

gać jego zapisów. 

Załączniki: 

- oświadczenie o kwalifikowalności (załącznik nr 1), 

- formularz danych osobowych (załącznik nr 2), 

- oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 3), 

- umowa z Uczestnikiem/Uczestniczką projektu (załącznik nr 4), 

 

 R e k t o r 

 

 

prof. Wiesław Trąmpczyński 

  
 
 


