
 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

NastAWF się na rozwój – wzmocnienie pozycji AWF Warszawa na krajowym i europejskim rynku edukacyjnym, 

nr umowy POWR.03.05.00-00.Z201/17 

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„NastAWF się na rozwój – wzmocnienie pozycji AWF Warszawa na krajowym i europejskim rynku 

edukacyjnym” realizowanego zgodnie z umową nr. POWR.03.05.00-00.Z201/17 

Moduł 2 –  Podnoszenie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym 

§ 1 

Informacje o projekcie 

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji oraz uczestnictwa studentów części warszawskiej  w 

projekcie „NastAWF się na rozwój – wzmocnienie pozycji AWF Warszawa na krajowym i 

europejskim rynku edukacyjnym” realizowanym przez wnioskodawcę Akademię Wychowania 

Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie w ramach projektu Program Operacyjny - Wiedza 

Edukacja Rozwój. 

2. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego PO 

WER na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, 

Działanie: Kompleksowe programy szkół wyższych. 

3. Projekt realizowany jest w terminie od 01.06.2018 r. do 30.06.2021 r. 

4. Projekt realizowany jest na terenie województwa mazowieckiego i lubelskiego. 

5. Biuro Projektu znajduje się̨ w Warszawie, ul. Marymoncka 34, 00- 968 Warszawa (Sekretariat 

Kanclerza) oraz w Białej Podlaskiej, ul. Akademicka 2, 21-500 Biała Podlaska (pokój 128 w 

Budynku Głównym). 

6. W ramach Modułu 2  realizowane będą cele projektu związane z podnoszeniem kompetencji 

zawodowych i komunikacyjnych studentów Wydziału Wychowania Fizycznego i Wydziału 

Rehabilitacji AWF Warszawa oraz studentów Filii AWF Warszawa w Białej Podlaskiej.  

7. Niniejszy Regulamin dotyczy uczestnictwa w projekcie studentów części warszawskiej Akademii 

Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

8. Cele projektu będą osiągnięte dzięki realizacji następujących zadań: 

 Organizacja szkoleń zawodowych z zakresu FMS ( Functional Movement Screen) - 120 

studentów kierunków wychowanie fizyczne, sport  i rehabilitacja ostatnich 4 semestrów studiów 

I i II stopnia oraz ostatnich 4 semestrów studiów jednolitych na kierunku fizjoterapia 

studiujących w części warszawskiej AWF Warszawie. 

 Organizacja kursów zawodowych szkolących przyszłych ratowników MSW (certyfikacja 

WOPR) – 50 studentów kierunków wychowanie fizyczne, sport  i rehabilitacja ostatnich 4 

semestrów studiów I i II stopnia oraz ostatnich 4 semestrów studiów jednolitych na kierunku 

fizjoterapia studiujących w części warszawskiej i AWF Warszawa. 

 Organizacja warsztatów „Umiejętności komunikacji z pacjentem” dla studentów kierunku 

fizjoterapia, studiujących w części warszawskiej AWF Warszawie, którzy jednocześnie biorą 

udział w szkoleniach zawodowych FMS lub ratownik MSW (60 studentów ) 
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 Organizacja warsztatów „Komunikacja interpersonalna, i „Kreatywność w rozwoju zawodowym 

i interpersonalnym” dla studentów kierunków wychowanie fizyczne i sport ( 80 studentów) 

 Organizacja warsztatów „Grupa i działanie w grupie” dla studentów kierunku sport ( 30 

studentów) 

 Organizacja warsztatów „Zarządzanie projektem” dla studentów kierunków wychowanie 

fizyczne, sport oraz fizjoterapia ( 60 studentów) 

 Realizacja zadań praktycznych (projektów) wdrażanych w realnym środowisku pracy (60 

studentów) 

 

§ 2 

Wsparcie realizowane w ramach Projektu 

 

1. Udział w projekcie dla studentów wszystkich kierunków studiów  jest bezpłatny 

2. Student – uczestnik projektu jest zobowiązany do realizacji 3 form wsparcia: 

-   szkolenia zawodowe (FMS, Ratownik MSW - do wyboru) 

-   warsztaty kompetencji komunikacyjnych (Umiejętności komunikacji z pacjentem, 

Komunikacja interpersonalna, i Kreatywność w rozwoju zawodowym i interpersonalnym, Grupa i 

działanie w grupie – do wyboru w zależności od kierunku studiów) 

-   dodatkowe zadania praktyczne realizowane w formie projektowej wraz z warsztatami zarządzania 

projektami. 

3. Zajęcia będą̨ odbywały się na terenie Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie dla 

studentów części warszawskiej.  

4. Zajęcia na kursie Ratownik MSW będą realizowane w czasie 15 – dniowego obozu 

szkoleniowego, który odbędzie się w miejscu przystosowanym do prowadzenia tego typu szkoleń 

(dostęp do krytej pływalni oraz dostęp do akwenu odkrytego). 

5. Szkolenia zawodowe oraz warsztaty kompetencji komunikacyjnych kończą się uzyskaniem 

certyfikatów potwierdzających uzyskane kompetencje. 

 

§ 3 

Warunki uczestnictwa w projekcie 

1. Do udziału w projekcie może zgłosić się wyłącznie osoba fizyczna, która w momencie składania 

dokumentów rekrutacyjnych jest studentem ostatnich 4 semestrów studiów I lub II stopnia na 

Wydziale Wychowania Fizycznego lub ostatnich 4 semestrów studiów I lub II stopnia lub 

jednolitych 5-letnich studiów na Wydziale Rehabilitacji AWF Warszawa.  

2. Rekrutacja uczestników objętych wsparciem w projekcie w roku 2019 rozpocznie się 28 stycznia 

2019 roku. Rekrutacja uczestników objętych wsparciem w 2020 roku rozpocznie się w styczniu 2020 

roku. 

3. Wykaz dokumentów rekrutacyjnych: 
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a. Formularz rejestracyjny uczestnika w projekcie „NastAWF się na rozwój – wzmocnienie pozycji 

AWF Warszawa na krajowym i europejskim rynku edukacyjnym” 

b. Oświadczenie o posiadanym statusie studenta ostatnich 4 semestrów studiów I lub II stopnia lub 

jednolitych studiów magisterskich na wybranym kierunku: wychowanie fizyczne, sport, 

fizjoterapia. 

4. Warunkiem rozpoczęcia szkolenia na ratownika MSW jest zaliczenie egzaminu umiejętności 

pływacki (50 m stylem dowolnym w czasie poniżej 45 sek., 25 m na plecach nogami do stylu 

klasycznego (żaba), stanie 15s w wodzie głębokiej bez użycia ramion, przepłynięcie 5m pod wodą 

(bez odbicia od ściany basenu).  

5. Egzamin umiejętności pływackich, studentów biorących udział w szkoleniu w 2019 roku, odbędzie 

się w miesiącach kwiecień – maj 2019 w wyznaczonym terminie, o którym kandydaci zostaną 

wcześniej poinformowani drogą mailową lub telefonicznie. Egzamin umiejętności pływackich, 

studentów biorących udział w szkoleniu w 2020 roku, odbędzie się w miesiącach kwiecień - maj 

2020 w wyznaczonym terminie, o którym kandydaci zostaną wcześniej poinformowani drogą 

mailową lub telefonicznie 

6. Wzory dokumentów rekrutacyjnych dostępne są na stronie internetowej Akademickiego Biura Karier 

(ABK)  biurokarier@awf.edu.pl lub bezpośrednio w ABK (pokój 323, Budynek Główny, II piętro) w 

części warszawskiej AWF Warszawa.  

 

§ 4 

Sposób przyjmowania zgłoszeń 

1. Zgłoszenia (komplet dokumentów, jak podano w § 3 pkt. 3) przyjmowane są w Biurze Karier pokój 

323 (hol główny, II piętro,  - korytarz przy salach anatomii) do 15 marca 2019 roku w części 

warszawskiej AWF Warszawa. Na szkolenia realizowane w 2020 roku zgłoszenia będą 

przyjmowane w terminie 10 styczeń – 10 marzec 2020 roku.  

§ 5 

Procedury rekrutacji 

1. Rekrutacja otwarta, prowadzona będzie na szkolenia oddzielnie w 2019 i 2020 roku w Warszawie.  

2. Dokumenty rekrutacyjne należy wypełnić́ w języku polskim, w sposób czytelny. 

3. Przyjmowane będą̨ jedynie kompletne, poprawnie wypełnione dokumenty rekrutacyjne opatrzone 

datą oraz podpisem z imieniem i nazwiskiem kandydata/ki do projektu. 

4. Warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest zapoznanie się̨ z niniejszym 

Regulaminem, akceptacja jego warunków własnoręcznym podpisem oraz złożenie w wyznaczonym 

terminie poprawnie wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych ( § 3 pkt. 3 niniejszego regulaminu) 

5. Etapy rekrutacji: 

a) Złożenie formularza rekrutacyjnego oraz pozostałych wymaganych dokumentów do ABK. 

mailto:biurokarier@awf.edu.pl
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b) Sprawdzenie kryteriów kwalifikowalności Uczestnika/czki Projektu, czyli: spełnienie kryteriów 

kwalifikowalności uprawniających do udziału w projekcie opisanych w §2 pkt. 3. a i b 

c) w przypadku szkolenia na ratownika MSW podstawowym kryterium rekrutacji będą wyniki z 

egzaminu umiejętności pływackich. 

6. W celu wyłonienia ostatecznej grupy Uczestników/czek odbędzie się̨ posiedzenie Komisji 

Rekrutacyjnej (Kierownik Projektu i Koordynatorzy Merytoryczni). Decyzja o zakwalifikowaniu 

danej osoby do udziału w Projekcie zostanie podjęta na podstawie analizy kompletności 

dokumentów i kolejności zgłoszeń, a także wyników egzaminu umiejętności pływackich w szkoleniu 

na ratownika MSW.  Każda z zakwalifikowanych do udziału w Projekcie osób zostanie 

poinformowana o tym fakcie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. 

7. Z każdym uczestnikiem projektu zostanie podpisana umowa określająca warunki uczestnictwa w 

projekcie. 

§ 6 

Obowiązki uczestników projektu 

Każdy uczestnik projektu zobowiązuje się do: 

1. Udziału w 3 formach wsparcia w projekcie: szkolenia zawodowe, warsztaty kompetencji 

komunikacyjnych oraz dodatkowe zadania praktyczne realizowane w formie projektowej. 

2. Ukończenia wszystkich zadeklarowanych i rozpoczętych działań w ramach projektu (szkolenia 

zawodowe, warsztaty kompetencji komunikacyjnych, zadania praktyczne). 

3. Złożenia pełnego zestawu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych, aktualnych i zgodnych ze 

stanem faktycznym 

4. Aktywnego i regularnego uczestnictwa w zaplanowanych szkoleniach, oraz stosowania się̨ do 

zaleceń́ personelu Projektu. 

5. Każdorazowego potwierdzania swojego uczestnictwa na zajęciach złożeniem podpisu na listach 

obecności. 

6. Wypełniania ankiet, przed i po szkoleniu, oceniających pracę wykładowcy. 

7. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności uczestnik/czka zobowiązuje się̨ do samodzielnego 

uzupełnienia materiału z opuszczonych zajęć. 

8. Bieżącego informowania Projektodawcy o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić́ jego dalszy 

udział w Projekcie. 

9. Natychmiastowego informowania Projektodawcy o zmianie jakichkolwiek danych osobowych i 

kontaktowych wpisanych w Formularzu zgłoszeniowym. 

10. Przystąpienia do przewidzianych, wynikających z programów szkoleń, egzaminów potwierdzających 

uzyskane kompetencje. 

 

 



 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

NastAWF się na rozwój – wzmocnienie pozycji AWF Warszawa na krajowym i europejskim rynku edukacyjnym, 

nr umowy POWR.03.05.00-00.Z201/17 

 

 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie 

mają zastosowanie postanowienia wynikające z Umowy o dofinansowanie Projektu w ramach 

Programu Operacyjnego PO WER na lata 2014 - 2020, umowa nr. POWR.03.05.00-00.Z201/17 oraz 

obowiązujące wytyczne i zasady w zakresie Programu Operacyjnego PO WER na lata 2014 - 2020. 

2. Zastrzega się prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie w przypadku, gdyby było to 

konieczne z uwagi na zmianę̨ warunków realizacji Projektu, a także w przypadku pisemnego 

zalecenia wprowadzenia określonych zmian ze strony Instytucji Zarządzającej. 

3. O wszelkich zmianach dotyczących zasad i warunków uczestnictwa w Projekcie Uczestnicy zostaną̨ 

indywidualnie poinformowani przez Projektodawcę̨ telefonicznie lub za pośrednictwem poczty 

elektronicznej. Projektodawca zamieści również̇ odpowiednie informacje na stronie internetowej 

Projektu. 

4. Aktualna treść́ Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie dostępna jest w Biurze Projektu i 

na stronie internetowej Projektodawcy. 

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30 styczeń 2019 r. i obowiązuje przez cały okres trwania 

Projektu. 

 

 

.................................................. .                                                                     ……….................................................. 

Miejscowość i data                                                                              czytelny podpis uczestnika projektu 


