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Regulamin rekrutacji do projektu
Praktyczne studia podyplomowe dla mediatorów
z zakresu mediacji w sprawach gospodarczych
Postanowienia ogólne
§1
1. Regulamin określa zasady rekrutacji na bezpłatne studia realizowane w ramach projektu
„Praktyczne studia podyplomowe dla mediatorów z zakresu mediacji w sprawach gospodarczych",
w tym zasady przyjmowania zgłoszeń oraz procedury kwalifikacyjnej.
2. Projekt jest finansowany przez Europejski Fundusz Społeczny ze środków Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dla osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne
dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości.
3. Liderem Projektu jest Wyższa Szkoła Humanitas z siedzibą w Sosnowcu, przy ul. Kilińskiego 43,
41-200 Sosnowiec, www.humanitas.edu.pl.
4.

Projekt jest realizowany od 1.06.2018 r. do 30.09.2020 r.

5. Celem projektu jest podniesienie kompetencji w zakresie mediacji w sprawach gospodarczych
oraz wiedzy pozaprawnej przez co najmniej 90 osób z grupy 100 mediatorów objętych projektem
(w tym 67 kobiet), poprzez udział w 2-semestralnych studiach podyplomowych - po 50 osób
w każdej edycji -

opracowanych i przeprowadzonych przez Wyższą Szkołę Humanitas,

realizowanych w 2 edycjach w Sosnowcu i Rzeszowie (pierwsza edycja) oraz Lublinie i Krakowie
(druga edycja), w okresie do 30.09.2020 r.
§2
1.

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
1) Projekt - projekt „Praktyczne studia podyplomowe dla mediatorów z zakresu mediacji
w

sprawach

gospodarczych",

realizowany

w ramach

umowy

nr POWR.02.17.00-00-0008/18 z dnia 20 czerwca 2018 roku,

o dofinansowanie
zawartej pomiędzy

Ministerstwem Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa a Wyższą Szkołą
Humanitas;
2) Lider Projektu - Wyższa Szkoła Humanitas z siedzibą w Sosnowcu, przy ul. Kilińskiego 43,
41-200 Sosnowiec;
3) Wniosek

o

dofinansowanie

projektu

-

wniosek

o

dofinansowanie

projektu

nr POWR.02.17.00-00-0008/18 złożony przez Lidera Projektu w odpowiedzi na konkurs numer
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POWR.02.17.00-IP.04-00-001/18;
przez

wniosek
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w przypadku

dofinansowanie

projektu

wprowadzenia
rozumie

się

zmian

aktualną

we
wersję

wniosku
wniosku

wraz ze zmianami;
4) Instytucja pośrednicząca -

Ministerstwo Sprawiedliwości, z siedzibą w Warszawie,

Al. Ujazdowskie 1 1 ,0 0 -9 5 0 Warszawa;
5) Umowa o dofinansowanie projektu - umowa zawarta pomiędzy Instytucją Pośredniczącą
a Liderem Projektu, określająca zasady realizacji i finansowania projektu w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;
6) Biuro Projektu - komórka organizacyjna Lidera Projektu utworzona celem zarządzania
i obsługi Projektu oraz kontaktu i współpracy z Uczestnikami Projektu, itd. z siedzibą w Wyższej
Szkoły Humanitas, przy ul. Kilińskiego 43 ,4 1 -00 Sosnowiec;
7) Kandydat/Kandydatka - osoba zgłaszająca chęć udziału w Projekcie;
8) Uczestnik projektu - osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie;
9) Studia - bezpłatne studia podyplomowe realizowane w dwóch edycjach: I edycja w Sosnowcu
i Rzeszowie; II edycja w Lublinie i Krakowie. Wymiar czasowy studiów to 175 h dydaktycznych.
10) Komisja Rekrutacyjna - zespół osób powołanych przez Lidera Projektu weryfikujących
dokumenty rekrutacyjne, wydających decyzje rekrutacyjne.

Uczestnik projektu
§3
1.

Uczestnikiem projektu może być osoba, która:
1) jest mediatorem specjalizującym się w sprawach cywilnych, w szczególności gospodarczych,
2) jest wpisana na listy stałych mediatorów sądowych - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Sprawiedliwości z 20.01.2016 r. i/lub jest rekomendowana przez organizacje pozarządowe
i uczelnie - zgodnie z art. 183.2 Kodeksu Postępowania Cywilnego i podlega pod obszar
odpowiadający właściwości miejscowej sadów apelacyjnych w Lublinie. Katowicach. Krakowie
i Rzeszowie.

2.

Z własnej inicjatywy wyrazi chęć udziału w Projekcie, złoży wymagany komplet dokumentów
rekrutacyjnych, złoży wypełnioną, wydrukowaną na kolorowej drukarce i podpisaną Kartę
zgłoszenia udziału w Projekcie wraz z wymaganymi załącznikami i zostanie zakwalifikowana
na studia przez Komisję Rekrutacyjną.

3.

Uczestnikami projektu mogą być jedynie mediatorzy podlegli pod obszar odpowiadający
właściwości miejscowej sądów apelacyjnych w Lublinie, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie, jeżeli
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są w nich wpisani na listę prowadzoną lub przekazaną Prezesowi Sądu Okręgowego.
4.

Kryteria formalne określone w pkt. 1 będą weryfikowane na podstawie:
1) zaświadczenia o posiadaniu aktualnego wpisu na listę stałych mediatorów lub
2] zaświadczenia o wpisie na listę mediatorów prowadzoną przez uczelnię wyższą/organizację
pozarządową.
Proces rekrutacji
§4

1.

Rekrutację uczestników prowadzi Lider Projektu, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu.

2.

Koniec procesu rekrutacji uczestników projektu nastąpi:
1) do 20 września 2018 roku - I edycja
2) do 20 czerwca 2019 roku - II edycja

3.

Uczestnik/uczestniczka projektu podlegający/a pod obszar właściwego sądu apelacyjnego, może
przystąpić do projektu jedynie w obszarze odpowiednim dla apelacji, w której jest wpisany na listę
prowadzoną bądź przekazaną, prezesowi sądu okręgowego.

4.

W każdej z 4 lokalizacji projektu: Sosnowiec, Rzeszów, Lublin, Kraków stworzona zostanie Lista
podstawowa - obejmująca 100% miejsc i rezerwowa - obejmująca dodatkowe 50% miejsc.
Osoby z listy rezerwowej przyjmowane będą według liczby uzyskanych punktów, a w przypadku
równej liczby punktów - pierwszeństwo udziału w projekcie będzie miała osoba, która złożyła
dokumenty wcześniej.

5.

Liczba uczestniczek/uczestników projektu może nie być równa w każdej z 4 lokalizacji, z
zastrzeżeniem, że łącznie w każdej edycji weźmie udział ok. 50 osób.

6.

W przypadku nie zakwalifikowania do udziału w Projekcie, odpowiedniej liczby osób, proces
rekrutacji zostanie przedłużony decyzją Komisji Rekrutacyjnej do momentu zrekrutowania
wystarczającej liczby uczestników/uczestniczek w każdej edycji.
§5

1.

Osoby zgłaszające chęć uczestnictwa w Projekcie, zobowiązane są do:
•

wypełnienia

elektronicznego

zgłoszenia

dostępnego

na

stronie

internetowej:

http://www.humanitas.edu.pl/pl/Studia podyplomowe
•

dostarczenia wypełnionej i wydrukowanej na kolorowej drukarce Karty zgłoszenia udziału
w projekcie, stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu

•

dostarczenia kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych I- go lub Ii-go stopnia

•

dostarczenia kserokopię dowodu osobistego. Obowiązek złożenia dowodu osobistego

а
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wynika z obowiązującego rozporządzenia z dnia 16 września 2016 r. w sprawie
dokumentacji przebiegu studiów.
w/w dokumenty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie w do dnia:
1] I edycja - 20.09.2018 r. (Sosnowiec, Rzeszów)
2) II edycja - 20.06.2019 r. (Kraków, Lublin)
2.

W przypadku braku możliwości wykonania wydruku w wersji kolorowej, Wyższa Szkoła
Humanista zapewni możliwość takiego wydruku.

3.

Wraz z ww. dokumentami należy przedłożyć dokumenty niezbędne do zweryfikowania kryteriów
formalnych określone w §3 pkt. 4.

4.

W sytuacji, w której osoba zgłaszająca chęć udziału w Projekcie, chce uzyskać punkty za spełnianie
kryteriów premiujących, powinna przedłożyć dodatkowe dokumenty tj. zaświadczenie o wysokości
dochodów, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U.
z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) lub orzeczenie albo inny dokument, o którym mowa
w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz.
1375, z późn. zm.).

5.

Nie złożenie dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów formalnych i premiujących
będzie skutkowało przyznaniem 0 punktów na etapie oceny zgłoszenia.

6.

Dokumenty rekrutacyjne wraz z wydrukowaną na kolorowej drukarce Kartą zgłoszenia Udziału
w Projekcie należy dostarczyć:
1) listem/przesyłką kurierską na adres: Wyższa Szkoła Humanitas, ul. Kilińskiego 43,
41 - 200 Sosnowiec, z dopiskiem na kopercie „Praktyczne studia podyplomowe
dla mediatorów z zakresu mediacji w sprawach gospodarczych”
2) osobiście: w kopercie jw., Wyższa Szkoła Humanitas, ul. Kilińskiego 43, 41 - 200
Sosnowiec, 7 dni w tygodniu, w godzinach od 8:00 do 16:00.
3) drogą mailową na adres: mediacie(5)humanitas.edu.pl (w temacie wiadomości proszę
wpisać:

Zgłoszenie

udziału

w

Projekcie

„Praktyczne

studia

podyplomowe

dla mediatorów z zakresu mediacji w sprawach gospodarczych"; zgłoszenia przesyłane
drogą mailową z uwagi na konieczność opatrzenia go niezbędnymi podpisami musi
zostać złożona w postaci skanu; Karta Zgłoszenia Udziału w Projekcie wraz
z załącznikami powinny być załączona w formacie PDF - czytelny skan o zalecanej
rozdzielczości 150DPI.
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4) Dla osób z niepełnosprawnościami istnieje możliwość zgłoszenia telefonicznego.
W takim przypadku Kandydat/Kandydatka zobowiązany/na jest do dostarczenia
do Biuro Projektu oryginałów dokumentów.

7.

Złożenie ww. dokumentów nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w Projekcie.

8.

W przypadku złożenia dokumentów drogą mailową, Kandydat/Kandydatka zobowiązany/na jest
do dostarczenia do Biuro Projektu oryginałów dokumentów.

9.

Członkowie Komisji Rekrutacyjnej każdemu dostarczonemu zgłoszeniu nadają numer porządkowy
oraz potwierdzają wpłynięcie dokumentów swoim podpisem.

10. Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z polityką równych szans i niedyskryminacji.
11. O miejscu na liście Kandydatów/Kandydatek do udziału w Projekcie decyduje kolejność zgłoszeń
tj. data i godzina wpływu.
12. Jedna osoba może wziąć udział tylko w jednej edycji studiów, niezależnie od lokalizacji.
§6
1.

Weryfikacji

napływających

dokumentów rekrutacyjnych

dokonuje

Komisja Rekrutacyjna

składająca się z dwóch Członków i Przewodniczącego. Dokonuje jej zgodnie z określonymi
kryteriami formalnymi i punktowymi:

1) KRYTERIA FORMALNE
Ocena dokumentów rekrutacyjnych na podstawie kryteriów formalnych ma postać "0-1” tzn.
spełnia - nie spełnia".

Nr
1
2
3

Nazwa Kryterium

Liczba punktów

Poprawność złożonych dokumentów - czytelność,

1

kompletność, itp.
Złożenie dokumentów w terminie określonym w §4 ust. 2
niniejszego Regulaminu
Przynależność do grupy docelowej Projektu, określonej w §3
niniejszego Regulaminu
Razem:

1
1
3 pkt.
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Kandydat/Kandydatka, który/a nie spełnił/a kryteriów formalnych tj. otrzyma 0 pkt.
w

ramach,

każdego

z

powyższych

kryteriów,

nie

może

uzyskać

statusu

Uczestnika/Uczestniczki Projektu.
2) KRYTERIA PREMIUJĄCE

2.

Nr

Nazwa Kryterium

Liczba punktów

1

Orzeczenie o niepełnosprawności

2

2

Płeć - kobieta

1

3

Niskie dochody

1

Razem:

4pkt

Ze wszystkich złożonych zgłoszeń spełniających kryteria formalne powstanie lista rankingowa
uszeregowana

zgodnie

z

przyznanymi

kryteriami

punktowymi,

do

zgłoszeń

Kandydatów/Kandydatek spełniających kryteria premiujące doliczone zostaną punkty zgodnie
z tabelą z punktu powyżej.
3.

W momencie uzyskania przez dwie osoby ubiegające się o udział w Projekcie identycznej liczby
punktów przyznanej przez Komisję Rekrutacyjną w ramach kryteriów formalnych i premiujących,
kryteriami rozstrzygającymi będą kolejno: 1 - niepełnosprawność, 2 - niskie dochody.

4.

W

przypadku,

gdy

w

toku

postępowania

rekrutacyjnego

pojawią

się

wątpliwości

co do prawidłowości zgłoszenia udziału w projekcie Partner Wiodący Projektu może w każdej
chwili zażądać od Kandydata/Kandydatki dodatkowych dokumentów, uzupełnień lub wyjaśnień.
5.

Dokumenty niezgodne z wymogami regulaminu, dokumenty niekompletne, składane po terminie,
albo nie obejmujące wymaganej zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika projektu,
nie będą przyjmowane.
§7.

1.

Kandydaci/Kandydatki zakwalifrkowani/ne do udziału w Projekcie zostaną poinformowani o tym
fakcie drogą mailową i/lub telefonicznie.

2.

Osoba, która nie została zakwalifikowana do projektu, ma prawo złożyć pisemne odwołanie
od decyzji Komisji Rekrutacyjnej, w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia umieszczenia
informacji na stronie internetowej lidera projektu.

3.

Odwołanie należy złożyć listem/przesyłka kurierską, osobiście lub drogą mailową na adresy
wskazane w §5 pkt. 4 Regulaminu.

4.

Odwołanie

powinno

zawierać

stosowne

uzasadnienie

i

odnosić

się

bezpośrednio
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do otrzymanej informacji o wynikach. W terminie 3 dni od otrzymania odwołania Lider dokonuje
ponownej oceny dokumentów Kandydata/Kandydatki.
5.

0 ponownej ocenie dokumentów Kandydat/Kandydatka zostanie poinformowany drogą mailową.

6.

Osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie zobowiązane są do złożenia pisemnej deklaracji
udziału w projekcie, wydrukowaną w kolorze według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 .

7.

Osoby, które dokonywały zgłoszenia zgodnie z zapisami §5, pkt. 6 ust. 3,4 są zobowiązane
do dostarczenia wraz z deklaracją uczestnictwa oryginałów dokumentów zgłoszeniowych.

8.

Nie złożenie przez Kandydata/Kandydatkę deklaracji uczestnictwa w projekcie wraz z pisemnym
oświadczeniem dotyczącym danych osobowych zgodnym z wymogami Instytucji Pośredniczącej w
terminie wskazanym przez Lidera Projektu skutkuje utratą przez niego prawa udziału w projekcie.

9.

W przypadku, gdy Kandydat/Kandydatkę zakwalifikowany/a do udziału w projekcie zrezygnuje
z uczestnictwa w projekcie lub utraci prawo udziału w projekcie, na jego miejsce przyjmowana
jest pierwsza osoba z listy rezerwowej, który zadeklaruje chęć uczestnictwa w projekcie i dopełni
wymogi określone w § 7 ust. 2.

§9
Postanowienia końcowe
1.

Wyższa Szkoła Humanitas zastrzega sobie prawi do zmian w Regulaminie. Wszelkie zmiany
niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej.

2.

Regulamin Rekrutacji wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Lidera Projektu.

3.

Załączniki do Regulaminu Rekrutacji:
Załącznik 1:

Karta Zgłoszenia Udziału w Projekcie

Załącznik 2:

Oświadczenie uczestnika/uczestniczki projektu

Załącznik 3:

Deklaracja Uczestnictwa w Projekcie

Wyższa!
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