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REGULAMIN PROJEKTU UMED EDUKUJE  

(POWR.03.01.00-00-T031/18)  

współfinansowanego przez Unię Europejską,ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 

 

ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

1. Uniwersytet Medyczny w Łodzi, z siedzibą w Łodzi przy al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź, 

zwany dalej Organizatorem, realizuje projekt pod nazwą UMED edukuje, 

współfinansowany w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-

2020 (zwanym dalej Projektem). 

2. Niniejszy Regulamin określa cele, zadania oraz zasady funkcjonowania Projektu. 

 

§ 2 

Cele działania Projektu UMED edukuje 

1. Projekt UMED edukuje to przedsięwzięcie, które ma stwarzać uczniom klas II i III Liceów 

Ogólnokształcących i osobom w wieku 55 lat i więcej, zamieszkałym na terenie 

województwa łódzkiego , możliwość zdobywania wiedzy z zakresu nauk przyrodniczo – 

matematycznych oraz rozwijania kompetencji społecznych i  komunikacyjnych oraz 

związanych z nowoczesnymi technologiami. 

2. W projekcie mogą wziąć udział uczniowie szkół średnich i osoby w wieku 55 lat i więcej  

z miejscem zamieszkania wyłącznie na terenie województwa łódzkiego. 

3. Celem realizacji Projektu UMED edukuje jest: 
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a. podniesienie kompetencji uczniów szkół średnich i osób w wieku 55 lat i więcej 

wpływających na ich aktywizację społeczną i zawodową; 

b. rozwój zainteresowań uczestników projektu oraz poszerzenie ich wiedzy ogólnej  

i specjalistycznej; 

c. pobudzenie aktywności edukacyjnej uczestników projektu poprzez zaplanowane 

działania dydaktyczne; 

d. rozwój oferty uczelni w ramach III misji na rzecz społeczności lokalnej/regionalnej; 

e. wzmocnienie współpracy uczelni z organizacjami pozarządowymi w zakresie działań 

na rzecz podniesienia kompetencji wśród młodzieży u osób w wieku 55 lat i więcej; 

f. poznawanie środowiska akademickiego i uczelni jako miejsca naukowego oglądu 

rzeczywistości; 

g. integracji lokalnej społeczności wokół jednego z największych ośrodków 

akademickich w regionie przez stworzenie warunków do prowadzenia zorganizowanych 

zajęć edukacyjnych. 

 

ROZDZIAŁ II 

ORGANIZACJA PROJEKTU 

 

§ 3 

Uczestnictwo w Projekcie UMED edukuje 

1. Uczestnikiem Projektu UMED edukuje są osoby w wieku 55 lat i więcej zamieszkałe na 

terenie województwa łódzkiego, oraz uczniowie klas o profilu biologiczno-chemicznym 

szkół średnich z województwa łódzkiego, które zadeklarowały udział w Projekcie oraz 

współpracują z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi: 

a. I LO w Piotrkowie Trybunalskim; 

b. I LO w Łowiczu; 

c. I LO w Pabianicach; 

d. Samorządowe Liceum Ogólnokształcące w Zgierzu; 

e. I LO w Wieluniu. 

2. Udział młodzieży w projekcie uwarunkowany będzie zgodą ich opiekuna prawnego. 

3. Osoby w wieku 55 lat i więcej zostaną zrekrutowane we współpracy z partnerem 

Projektu – Fundacją 2035 za pomocą formularzy papierowych i rekrutacji online, na 

stronie internetowej projektu. 

4. Każda grupa uczniów szkół średnich weźmie udział w 5 blokach zajęć w ciągu całego 

projektu. 

5. Zajęcia dla uczniów szkół średnich będą odbywać się w grupach 10 (bloki I, II, III oraz V) 

lub 15-osobowych (blok IV). 

6. Osoby w wieku 55 lat i więcej wezmą udział w 24 wykładach i 48 warsztatach przez cały 

okres trwania projektu.  

7. Wykłady dla osób w wieku 55 lat i więcej będą się odbywać w grupach 40 – osobowych, 

a warsztaty w grupach 20– osobowych. 

8. Każda edycja projektu rozpocznie się i zakończy wspólnym spotkaniem grupy uczniów 

oraz grupy 55+, która obejmie 4 godziny lekcyjne zajęć. 

9. Zajęcia będą odbywać się na terenie Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, w 

następujących lokalizacjach: 

 Centrum Dydaktyczne UM, ul. Pomorska 251 
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 Instytut Stomatologii UM, ul. Pomorska 251 

 Katedra Kosmetologii UM, ul. Muszyńskiego 1E 

 Międzywydziałowa Katedra Chemii i Biochemii Medycznej, ul. Mazowiecka 6/8 

 Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej, ul. Żeligowskiego 7/9 

 Wydział Farmacji – Zakład Farmakognozji oraz Zakład Technologii Postaci Leku, ul. 

Muszyńskiego 1 

 Zakład Chemii i Biochemii Klinicznej, ul. Narutowicza 60 

 Zakład Pielęgniarstwa Zachowawczego, ul. Jaracza 63 

 Zakład Genetyki Klinicznej, ul. Pomorska 251 

10. Projekt podzielony jest na 3 edycje: 

a. edycja 1: rok kalendarzowy 2019 

b. edycja 2: rok kalendarzowy 2020 

c. edycja 3: rok kalendarzowy 2021. 

11. Zajęcia dla uczestników 55+ będą odbywać się w dni robocze (poniedziałek – piątek),  

w godzinach 9.00-14:30, w okresie od marca 2019 r. do grudnia 2021 r. Podział na grupy 

warsztatowe oraz szczegółowy harmonogram zostanie udostępniony po zakończeniu 

rekrutacji. 

12. Zajęcia dla uczniów szkół średnich będą odbywać się w dni robocze (poniedziałek – 

piątek), w godzinach 10.00 – 15.30, w okresie od marca 2019 r. do grudnia 2021 r. 

Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie udostępniony na stronie internetowej 

projektu. 

13. Uczniowie szkół średnich będą każdorazowo dowożeni na miejsce zajęć oraz odwożeni 

pod budynek szkoły transportem zapewnionym przez Organizatora. 

14. Każdy uczestnik Projektu UMED edukuje otrzymuje Indeks, który jest zobowiązany mieć 

na każdych zajęciach. W Indeksie prowadzący będą wpisywali potwierdzenie udziału  

w zajęciach. 

15. Podczas zajęć uczniowie szkół średnich będą objęci ubezpieczeniem NNW opłaconym 

przez Organizatora. 

16. Organizator kontaktuje się z uczestnikami Projektu UMED edukuje za pośrednictwem 

strony internetowej Projektu: www.edukuje.umed.pl oraz poczty elektronicznej. 

17. Uczestnicy Projektu zobowiązani są do śledzenia informacji udostępnianych za 

pośrednictwem narzędzi, o których mowa w pkt. 13. 

 

§ 4 

Rekrutacja Uczestników Projektu UMED edukuje 

1. Postępowanie rekrutacyjne dla osób w wieku 55 lat i więcej, w ramach Projektu UMED 

edukuje rozpoczyna się 13 lutego 2019 r. i potrwa do dnia 28 lutego 2019 r. 

2. Maksymalna liczba uczestników projektu: 

a. uczniowie – 540 osób 

b. osoby w wieku 55 lat i więcej – 80  

3. Informacja o rozpoczęciu postępowania rekrutacyjnego publikowana jest na stronie 

internetowej Projektu UMED edukuje, o której mowa w § 3 p. 13. 

4. Zgłoszenia do udziału w Projekcie UMED edukuje obowiązuje osoby 55 lat i więcej. Jest 
dokonywane drogą elektroniczną poprzez wypełnienie właściwego formularza 

zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Projektu UMED edukuje, o której 
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mowa w § 3 p.13 oraz w formie papierowej, poprzez wypełnienie formularza, 

dostępnego w Centrum Badań nad Zdrowym Starzeniem, ul. Pomorska 251, bud. C5.  

5. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego 

i zdobycie odpowiedniej ilości punktów.  

6. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc (w projekcie wziąć może udział 80 osób  

w wieku 55 lat i więcej), o wpisaniu na listę uczestników Projektu UMED edukuje 

decyduje kolejność zgłoszeń największa ilość punktów. Punktowane są: orzeczenie  

o niepełnosprawności, nieuczestniczenie wcześniej w zajęciach Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku, miejsce zamieszania w małym mieście lub na wsi, zainteresowanie tematami 

zajęć. 

7. Po wyczerpaniu limitu miejsc, tworzona jest lista rezerwowa, z której to kwalifikowani 

są uczestnicy w przypadku zwolnienia miejsc. 

8. Osoba z listy rezerwowej może przystąpić do projektu w momencie 

skreślenia/rezygnacji osoby z listy podstawowej. 

9. W przypadku nieobecności większej niż 20% zajęć – w przypadku licealistów i 25%  

w przypadku osób 55 lat i więcej, uczestnik zostaje automatycznie skreślony z listy 

uczestników. 

10. Rekrutacja uwzględnia zasadę równości, w projekcie mogą wziąć udział również osoby 

niepełnosprawne. 

11. W przypadku osób niepełnosprawnych konieczne jest dostarczenie kopii orzeczenia  

o stopniu niepełnosprawności w rozumienia ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.  

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. 

U. z 2018 r. poz. 511, ze zm.). W rekrutację do projektu osób niepełnosprawnych 

zaangażowany będzie specjalista ds. osób niepełnosprawnych, zatrudniony  

w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. 

12. Każdy uczestnik w wieku 55 lat i więcej otrzymuje 50 punktów w postępowaniu 

rekrutacyjnym. Kryteriami premiującymi są: 

a. Poprawność pod względem formalnym + 20 punktów 

b. deklaratywne zainteresowanie tematyką zajęć (+21 punktów w postępowaniu 

rekrutacyjnym), 

c. orzeczenie o niepełnosprawności (+5 punktów w postępowaniu rekrutacyjnym) 

d. osoby z obszarów wiejskich (+2 punkty w postępowaniu rekrutacyjnym) 

e. osoby niebędące do tej pory słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku (+2 punkty  

w postępowaniu rekrutacyjnym) 

13. Ilość punktów będzie decydowała o miejscu na liście. 

14. Uczestnicy zostaną poinformowani o wpisaniu na listę uczestników Projektu UMED 

edukuje drogą mailową lub telefoniczną w terminie do 7 dni od dnia zakończenia 

rekrutacji. Brak takiej informacji w powyższym terminie jest równoznaczny  

z niewpisaniem na listę uczestników Projektu. 

15. Na potrzeby projektu UMED edukuje powołana zostanie Komisja Rekrutacyjna, która 

dokona oceny zgłoszeń, przy uwzględnieniu ich kolejności oraz ilości punktów 

przyznanych w postępowaniu rekrutacyjnym. 

16. Uczestnik zakwalifikowany do udziału w Projekcie UMED edukuje, w Biurze Projektu 

podpisze stosowne dokumenty (deklarację uczestnictwa, umowę, oświadczenie  

o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodę na publikację 

wizerunku), oraz w przypadku udziału w Projekcie uczestnika z orzeczonym stopniem 
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niepełnosprawności – kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w rozumienia 

ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 511, ze zm.). 

17. Dokumenty, o których mowa w § 4 ust. 15 muszą zostać podpisane w dniu rozpoczęcia 

pierwszych zajęć. 

18. Niedopełnienie obowiązków, o których mowa w § 4 ust. 16 i 17 będzie skutkowało 

dyskwalifikacją i skreśleniem z listy uczestników. 

 

§ 5 

Udział w Projekcie UMED edukuje jest całkowicie bezpłatny. 

1. Opiekunowie prawni młodzieży aplikującej do udziału w Projekcie UMED edukuje, która 

pozostaje pod stałą opieką lekarską oraz opieką poradni psychologiczno-pedagogicznych 

i innych podobnych placówek, zobowiązani są do zgłoszenia tego faktu Organizatorowi 

niezwłocznie przy składaniu kandydatury, drogą mailową. 

2. W przypadku niewypełnienia limitu miejsc w trakcie rekrutacji Organizator zastrzega 

prawo do ogłoszenia dodatkowego naboru. 

 

§ 6 

Organizacja zajęć Projektu UMED edukuje 

1. Projekt trwa 3 lata (6 semestrów). 

a. rok 2019 - od  marca 2019 r. do końca grudnia 2019 r., 

b. rok 2020 - od stycznia 2020 r. do końca grudnia 2020 r., 

c. rok 2021 - od stycznia 2021 r. do końca grudnia 2021 r., 

 

§ 7 

1. Zajęcia odbywają się w budynkach Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, dokładna 

lokalizacja dostępna jest na stronie internetowej Projektu UMED edukuje. 

2. Spotkania, w forie wykładów i warsztatów, odbywają się raz w miesiącu - w przypadku 

uczestników w wieku 55 lat i więcej oraz wg ustalonego harmonogramu w przypadku 

uczniów szkół średnich, w godzinach ustalonych przez Organizatora i podanych na 

stronie internetowej Projektu UMED edukuje. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany osoby prowadzącej zajęcia, tematyki zajęć 

i miejsca odbywania zajęć, bez podania przyczyny. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania planowanych zajęć z przyczyn od niego 

niezależnych. Informacja o odwołaniu zajęć zostanie udostępniona drogą mailową oraz 

na stronie internetowej Projektu UMED edukuje. 

5. Organizator informuje, że niektóre zajęcia mogą podlegać rejestracji filmowej  

i fotograficznej, a następnie publikacji w postaci prezentacji i relacji na stronach 

internetowych Projektu UMED edukuje, strony internetowej Uniwersytetu Medycznego 

w Łodzi oraz na stronach internetowych partnerów czy patronów. 

6. Uczestnicy Projektu UMED edukuje zobowiązani są do punktualnego stawiania się na 

zajęcia, a także stosowania się do poleceń organizatorów, wykładowców oraz innych 

osób prowadzących zajęcia. 

7. Wszelkie materiały pomocnicze zapewnia Organizator. 
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§ 8 

Przetwarzanie danych osobowych 

1. W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. 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/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) oraz realizując obowiązek wynikający z przepisu art. 

13 powołanego rozporządzenia, Uniwersytet Medyczny w Łodzi informuje, że: 

a. Administratorem Państwa danych osobowych jest Uniwersytet Medyczny w Łodzi,  

z siedzibą w Łodzi, przy al. Kościuszki 4; kod pocztowy: 90-419 Łódź, tel.: 42 2725803, 

NIP: 725 18 43 739, REGON: 473 073 308; 

b. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony danych, z którym można się 

skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod@umed.lodz.pl; 

c. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania 

rekrutacyjnego do projektu UMED edukuje, w którym Państwo chcecie uczestniczyć. 

d. Pana/Pani dane osobowe będą udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym 

na podstawie przepisów prawnych oraz innym podmiotom na podstawie zawartych 

umów o powierzenia przetwarzania danych osobowych (w tym partnerom projektu 

UMED edukuje). 

e. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez cały czas trwania projektu. 

f. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich 

sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,  

w przypadkach przewidzianych przepisami prawa, usunięcia danych, wniesienia 

sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody, jeżeli jest ona 

podstawą przetwarzania danych, przy czym cofniecie zgody nie będzie miało wpływu na 

legalność operacji na danych wykonanych do czasu jej cofnięcia. 

g. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzasadnione jest, że dane osobowe przetwarzane są przez 

administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych. 

h. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi konieczny 

warunek do uczestnictwa w rekrutacji do projektu UMED edukuje. 

i. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

j. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowani decyzji. 

 

ROZDZIAŁ III 

ZAKOŃCZENIE UDZIAŁU W PROJEKCIE UMED EDUKUJE 
 

§ 9 

Warunki zaliczenia i uzyskania dyplomu końcowego Projektu UMED edukuje 

1. Warunkiem uzyskania dyplomu jest uczestnictwo w skali roku w co najmniej 80% zajęć 

w przypadku licealistów i 75% w przypadku osób w wieku 55 lat i więcej. 

2. Uczestnicy Projektu UMED edukuje otrzymają dyplom ukończenia Projektu na ostatnich 

zajęciach, w których będą uczestniczyć planowo w ramach Projektu. 

mailto:iod@umed.lodz.pl
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3. Dyplom i indeks mają charakter pamiątkowy i symboliczny i po zakończeniu danej edycji 

zajęć pozostają w posiadaniu uczestnika Projektu. 

§ 10 

Rezygnacja 

1. Rezygnację z udziału w Projekcie UMED edukuje Uczestnik może złożyć na każdym 

etapie odbywania zajęć. 

2. Rezygnację z uczestnictwa w Projekcie UMED edukuje należy złożyć drogą mailową na 

adres Organizatora dostępny na stronie internetowej Projektu. 

3. W związku ze złożeniem rezygnacji, Uczestnik jest zobowiązany rozliczyć się ze 

wszystkich zobowiązań wobec Organizatora, powstałych do dnia złożenia rezygnacji  

z udziału w Projekcie. 

4. W przypadku rażącego naruszania przez Uczestnika zasad współżycia społecznego  

i norm kultury osobistej Organizator zastrzega sobie prawo skreślenia z listy 

uczestników Projektu. 

 

ROZDZIAŁ IV 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

§ 11 

Postanowienia końcowe 

1. Przystępując do zajęć w ramach Projektu UMED edukuje, uczestnicy zobowiązani są 

stosować się do wszystkich informacji zawartych na stronie internetowej Projektu,  

a także otrzymanych drogą mailową, wyrażając tym samym zgodę na ich stosowanie. 

2. Przystąpienie do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych w ramach Projektu jest 

równoznaczne z akceptacją wszelkich informacji organizacyjnych otrzymanych drogą 

elektroniczną oraz umieszczanych na stronie internetowej Projektu. 

3. Wypełnienie i przesłanie formularza rejestracji oznacza potwierdzenie znajomości treści 

niniejszego Regulaminu oraz jego pełną akceptację. 

4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian treści Regulaminu za pośrednictwem 

strony internetowej Projektu. 

5. Zmiana Regulaminu, o której mowa w ust. 4, może być wprowadzona wyłącznie przed 

rozpoczęciem Projektu. 

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 13 lutego 2019 r. 


