
Z A R Z Ą D Z E N I E  N R  9 / 2 0 2 0  

REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EUROPEJSKIEJ IM. KS. JÓZEFA TISCHNERA 

z siedzibą w Krakowie 

 

z dnia 22 kwietnia 2020 roku 

 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji uczestników  

projektu „Uczelnia Nowych Możliwości”  

 

Na podstawie § 24 ust. 9 Statutu Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie, 

zarządzam co następuje: 

 
 

§ 1. 

1. Wprowadzam do stosowania Regulaminu rekrutacji uczestników projektu „Uczelnia Nowych Możliwości” – 
kierunek „Zarządzanie strategiczne”, ścieżka kształcenia (specjalność): „Zarządzanie międzykulturowe”. 

2. Regulamin stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia. 
 

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

Rektor 

Wyższej Szkoły Europejskiej 

im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie 

 
dr hab. Anna Siewierska-Chmaj, prof. WSE 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. a/a 
2. Dyrektor CRS 
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Załącznik 
do Zarządzenia Rektora WSE Nr 9/2020 

z dnia 22 kwietnia 2020 r. 

 
REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW  

PROJEKTU „Uczelnia Nowych Możliwości”  
Projekt numer: POWR.03.05.00-00-z084/18  

 
Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji do udziału w projekcie „Uczelnia Nowych Możliwości” 
(zwany dalej zwany „Projektem”), realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój, Priorytet III. Szkolnictwo wyższa dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5. Projekt jest 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 

§ 1. 
Postanowienia ogólne 

1. Projekt realizowany jest w oparciu o: 
1) wniosek o dofinansowanie Projektu nr POWR.03.05.00-00-z084/18 , 
2) umowę dofinansowania Projektu nr POWR.03.05.00-00-z084/18, Instytucja organizująca 

konkurs - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, 
3) ogólne wytyczne oraz przepisy prawa związane z wdrażaniem Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój. 
2. Celem projektu jest wzmocnienie potencjału i jakości kształcenia w Wyższej Szkole Europejskiej im. 

ks. Józefa Tischnera w Krakowie. Zostanie osiągnięty dzięki realizacji zintegrowanych działań 
w zakresie: utworzenia nowej specjalności i modernizacji dotychczasowych programów kształcenia 
w oparciu o krajowe i regionalne potrzeby społeczno-gospodarczej, podniesienia kompetencji 
studentów 4 ostatnich semestrów odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy 
i społeczeństwa, optymalizacji zarządzania i wsparcia zmian organizacyjnych na uczelni.  

3. Niniejszy regulamin określa: 
1) kryteria uczestnictwa w Projekcie, 
2) procedury rekrutacji uczestników Projektu, 
3) zasady ochrony danych osobowych kandydatów i uczestników szkoleń w ramach Projektu. 

4. Biuro Projektu znajduje się w siedzibie Uczelni. 
 

§ 2. 
Oferta projektu, kryteria uczestnictwa, zasady i terminy rekrutacji, liczba uczestników 

1. W ramach Projektu przewiduje się realizację studiów I stopnia na kierunku Zarządzanie Strategiczne, 
ścieżka kształcenia (specjalność) Zarządzanie międzykulturowe w formie stacjonarnej 
i niestacjonarnej. 

2. Ścieżka kształcenia (specjalność), o której mowa w ust. 1 ma charakter bezpłatny (zarówno forma 
stacjonarna jak i niestacjonarna) - jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej i budżetu 
państwa. Odpłatne jest kształcenie w ramach tzw. kanonu (tj. wszystkie przedmioty poza 
specjalnościowymi, a w szczególności przedmioty: ogólnouczelniane, podstawowe i kierunkowe). 
Wysokość opłat zgodna z Regulaminem odpłatności za studia i inne formy kształcenia w Wyższej 
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Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie obowiązującym w 2020 r. dla roku 
akademickiego 2020/2021.   

3. Uczestnik projektu zobowiązuje się do aktywnego uczestniczenia w zajęciach kierunku.  
4. Rekrutacja na kierunku Zarządzanie Strategiczne, ścieżka kształcenia Zarządzanie międzykulturowe 

oraz do Projektu będzie realizowana standardowym trybem rekrutacyjnym funkcjonującym 
w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera na podstawie Regulaminu przyjęć na studia 
I stopnia z zastrzeżeniem ust. 5  i 6.  

5. Każdy kandydat ubiegający się o przyjęcie na kierunek Zarządzanie Strategiczne, ścieżka kształcenia: 
Zarządzanie międzykulturowe realizowany w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym zobowiązany 
jest przedstawić i dostarczyć do Działu Marketingu i Rekrutacji następujące dokumenty: 
1) Formularz zgłoszeniowy na I rok studiów I stopnia na kierunek Zarządzanie Strategiczne, ścieżka 

kształcenia: Zarządzanie międzykulturowe dostępny na stronie 
https://rekrutacja.wse.krakow.pl/ wraz z wymaganymi w Regulaminie rekrutacji na studia 
I stopnia dokumentami. O przyjęcie na studia I stopnia decydują w pierwszej kolejności wyniki 
na świadectwie dojrzałości. Wagi punktowe określa Regulamin rekrutacji (szczegóły na stronie 
www.wse.krakow.pl → Rekrutacja 2020/2021). 

2) Formularz zgłoszeniowy do projektu (załącznik nr 1 do niniejszej umowy). 
3) Oświadczenie dotyczące udziału w projekcie (załącznik nr 2). 

6. Rekrutacja do Projektu obejmie 2 etapy:  
1) złożenie wymaganych dokumentów aplikacyjnych,  
2) postępowanie kwalifikacyjne z udziałem Komisji Rekrutacyjnej. 

7. Kryteria przyjęcia do Projektu obejmą:  
1) kryterium dostępu (zgodnie z regulaminem Rekrutacji WSE),  
2) kryterium formalne (kompletność i terminowość aplikacji, deklaracja uczestnictwa, zgoda na 

przetwarzanie danych osobowych),  
3) kryterium merytoryczne określone szczegółowo w regulaminie przyjęć na studia I stopnia 

kierunek Zarządzanie Strategiczne, ścieżka kształcenia: Zarządzanie międzykulturowe (wagi 
punktowe określa Regulamin rekrutacji (szczegóły na stronie www.wse.krakow.pl → Rekrutacja 
2020/2021). 

8. Rekrutacja prowadzona będzie w siedzibie uczelni w Dziale Marketingu i Rekrutacji. 
9. Punkt rekrutacyjno-informacyjny czynny będzie w czasie trwania rekrutacji od poniedziałku do 

piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. 
10. Adres do korespondencji: 

Wyższa Szkoła Europejska  
im. ks. Józefa Tischnera 
al. Jana Pawła II 39 A 
31-864 Kraków 
z dopiskiem „Zarządzanie międzykulturowe” 

11. Dokumenty rekrutacyjne należy przesłać pocztą, kurierem lub dostarczyć osobiście do Działu 
Marketingu i Rekrutacji określonego w ust. 10. W przypadku, gdy dokumenty rekrutacyjne zostaną 
wysłane pocztą, decyduje data wpływu dokumentów do Punktu rekrutacyjno-informacyjnego. 

12. Niedostarczenie, dostarczenie niekompletnych lub błędnie wypełnionych dokumentów 
rekrutacyjnych, będzie skutkować nieprzyjęciem zgłoszenia do uczestnictwa w Projekcie. 

https://rekrutacja.wse.krakow.pl/
http://www.wse.krakow.pl/
http://www.wse.krakow.pl/
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13. Po przyjęciu na studia uczestnik Projektu zobowiązany będzie uzupełnić stosowny formularz danych 
osobowych (załącznik nr 3) wraz z oświadczeniem uczestnika projektu (załącznik nr 4). Uczestnik 
Projektu zobowiązany będzie podpisać umowę o świadczeniu usług edukacyjnych. Umowa ta 
podpisywana będzie nie później niż dwa tygodnie po ogłoszeniu listy kandydatów przyjętych do 
udziału w Projekcie. Podpisanie umowy możliwe będzie osobiście w Punkcie rekrutacyjno-
informacyjnym lub za pośrednictwem poczty bądź kuriera. 

14. W przypadku rezygnacji kandydata w procesie rekrutacji lub nie podpisania przez kandydata 
zakwalifikowanego do udziału w Projekcie umowy o świadczeniu usług edukacyjnych 
w wyznaczonym przez WSE terminie, WSE zaproponuje podpisanie umowy o świadczeniu usług 
edukacyjnych osobie, która znajduje się na kolejnym miejscu w rankingu na liście rezerwowej. 

 
§ 3. 

Ogólne zasady uczestnictwa w projekcie 
1. Uczestnik Projektu ma obowiązek czynnego uczestniczenia w zajęciach organizowanych w ramach 

projektu zgodnie z wymogami Regulaminu studiów. 
2. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do rzetelnego wypełniania obowiązków studenta określonych 

w Regulaminie studiów WSE.  
3. WSE jako organizator Projektu zobowiązuje się do: 

1) prowadzenia Projektu zgodnie z umową o dofinansowanie Projektu nr POWR.03.05.00-00-
z084/18 zapewnienia niezbędnego zaplecza merytoryczno-technicznego zajęć. 

4. Uczestnik Projektu w ramach Projektu zobowiązuje się do: 
1) podpisania umowy o świadczenie usług edukacyjnych oraz przestrzegania jej zapisów, 
2) uzupełnienia i podpisania deklaracji uczestnictwa w Projekcie oraz wykazu danych uczestnika 

Projektu przekazywanych do bazy monitorowania uczestników projektu, stanowiącej załącznik 
numer 1 do umowy o świadczenie usług edukacyjnych, 

3) wypełniania ankiet ewaluacyjnych i monitoringowych, 
4) aktywnego uczestnictwa w zajęciach w ramach kierunku Zarządzanie Strategiczne, ścieżka 

kształcenia: Zarządzanie międzykulturowe, potwierdzanego na elektronicznych listach 
obecności, 

5) przekazania niezbędnych dokumentów potrzebnych na użytek sprawozdawczości, materiałów 
dydaktycznych, w ramach Projektu, na żądanie WSE (również w formie ankiet i dokumentów 
elektronicznych). 

§ 4. 
Ochrona danych osobowych 

1. Dane osobowe Kandydatów i uczestników studiów na kierunku Zarządzanie Strategiczne, ścieżka 
kształcenia: Zarządzanie międzykulturowe realizowanego  w ramach Projektu będą przechowywane 
i przetwarzane wyłącznie w celu umożliwienia monitoringu, kontroli i ewaluacji Projektu, zgodnie 
z umową zawartą pomiędzy WSE a Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). 

2. WSE zobowiązuje się przestrzegać przepisów o ochronie danych osobowych w stosunku do 
powierzonych i przetwarzanych danych osobowych, o których mowa w umowie dofinansowania 
Projektu nr POWR.03.05.00-00-z084/18. 
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§ 5. 
Postanowienia końcowe 

1. WSE zastrzega sobie prawo do zmian i uzupełniania niniejszego Regulaminu w trakcie trwania 
Projektu. W takim wypadku WSE poinformuje Uczestników projektu w formie pisemnej. Uczestnik 
projektu może zrezygnować z udziału w Projekcie w terminie 14 dni od otrzymania informacji 
o zmianie Regulaminu, chyba że zmiany Regulaminu nie nakładają na niego żadnych nowych 
obowiązków. 

2. Zmiany jakie nie wymagają korekty Regulaminu to adres siedziby Uczelni, adres punktu 
rekrutacyjnego oraz godziny przyjęć punktu rekrutacyjnego. Zmiany, o których mowa w zdaniu 
poprzednim mogą być wprowadzone poprzez komunikat na stronie www.wse.krakow.pl 

3. Sprawy sporne i nieuregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzyga Kierownik Projektu z ramienia 
WSE zgodnie z wytycznymi Instytucji Wdrażającej (NCBiR) i umową o dofinansowanie Projektu. Po 
wyczerpaniu powyższej procedury, w wypadku sporu, Uczestnik ma prawo korzystania 
z przysługujących mu środków ochrony prawnej.  

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia. 
5. Regulamin rekrutacji i organizacji szkoleń w ramach Projektu jest dostępny w Punkcie rekrutacyjno-

informacyjnym, a także na stronie internetowej: www.wse.krakow.pl. 
 

 
 Rektor 

Wyższej Szkoły Europejskiej  
im. ks. Józefa Tischnera  

 
dr hab. Anna Siewierska-Chmaj, prof. WSE 

 
 
 

  

http://www.wse.krakow.pl/
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Załącznik nr 1 
do Regulaminu rekrutacji uczestników/czek projektu 

„Uczelnia Nowych Możliwości” 

 

Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie 
 

 
Imię Nazwisko kandydata/ki 
 
........................................................................... 
 

 

 
Deklaruję chęć uczestnictwa w projekcie „Uczelnia Nowych Możliwości”. 
 
Oświadczenie  
Oświadczam, ze dane przedstawione w Formularzu Zgłoszeniowym odpowiadają stanowi faktycznemu i są prawdziwe. Zostałe(a)m poinformowany(a) o 
odpowiedzialności prawnej, jaką ponoszę w przypadku podania nieprawdziwych danych.  Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenie 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) z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
(Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji do projektu „Uczelnia Nowych 
Możliwości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Administratorem danych osobowych w 
rozumieniu ww. ustawy jest Instytucja Zarządzająca POWER Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Rekrutacji. 
 
 

 
…..………………………………………  ………………………………………...................................……  
MIEJSCOWOŚĆ I DATA  CZYTELNY PODPIS KANDYDATA/KI 

DO UDZIAŁU W  PROJEKCIE 

 
Załącznik do formularza rekrutacyjnego 
Obowiązek Informacyjny 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (dalej „RODO”) 
informuję, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie, adres al. Jana Pawła II 

39a, 31-864 Kraków (dalej „WSE”), oraz minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa. 

2. Inspektorem ochrony danych w WSE jest Pan Piotr Pieniążek, al. Jana Pawła II 39a, 31-864 Kraków. 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie udzielonej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) RODO w celu przeprowadzenia procesu 

rekrutacji do projektu „Uczelnia Nowych Możliwości” (dalej „Projekt”) i uczestnictwa w nim. 
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: 4 lat (do 2022 roku). 
5. Pani/Pana dane osobowe będą udostępnione Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju, które jest instytucją Pośredniczącą w Projekcie. Poza instytucją 

wymienioną w zdaniu pierwszym Pani/Pana dane nie będą nikomu udostępniane, chyba, że będzie to niezbędne do wykonania umowy, której stroną 
jest WSE (np. obsługa systemów informatycznych) lub wynikać to będzie z przepisów prawa. 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.  
7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 
8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, a także dokonywania zmian, żądania ich usunięcia na zasadach określonych 

przepisami RODO. 
9. Z Administratorem można skontaktować się  poprzez adres e-mail daneosobowe@wse.krakow.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. 
 

………………………………………….. 
czytelny podpis 
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Załącznik nr 2  
do Regulaminu rekrutacji uczestników/czek projektu 

„Uczelnia Nowych Możliwości” 

 

OŚWIADCZENIE KANDYDATA/KANDYDATKI  
DO UDZIAŁU W PROJEKCIE 

„Uczelnia Nowych Możliwości” 
 

Umowa nr ……………………………., w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Oś III 
Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju PO WER 2014 – 2020  
 
Ja niżej podpisany/a  
 
...................................................................................................................................  
(imię i nazwisko Ucznia/Uczennicy)  

Zamieszkały/a  
 
....................................................................................................................................................  
(adres zamieszkania/adres do kontaktu)  

 
1. Wyrażam zgodę na udział w procesie rekrutacji, a w przypadku zakwalifikowania się - na udział 

w projekcie „Uczelnia Nowych Możliwości”.  
 
2. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o współfinansowaniu projektu z Funduszy 

Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.  
 
3. Oświadcza, że w przypadku zakwalifikowania się do udziału w projekcie „Uczelnia Nowych 

Możliwości” wyrażam zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku w związku z realizacją 
Projektu w celach promocyjnych i sprawozdawczych. Rozpowszechnianie to może przybrać 
w szczególności formę publikacji zdjęć z zajęć prowadzonych w ramach Projektu m.in. na stronie 
internetowej www.wse.krakow.pl. 

 
 
 
 
…..………………………..........………………  ............................................................................. 
MIEJSCOWOŚĆ I DATA          CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA/CZKI PROJEKTU 
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Załącznik nr 3  
do Regulaminu rekrutacji uczestników/czek projektu 

„Uczelnia Nowych Możliwości” 
Formularz danych osobowych uczestnika/czki projektu Uczelnia Nowych Możliwości, umowa nr POWR.03.05.00-00-z084/18, w ramach 

Działania 3.5, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju PO WER 2014 – 2020 

 

FORMULARZ DANYCH OSOBOWYCH 
 

PROSZĘ FORMULARZ WYPEŁNIĆ CZYTELNIE PISMEM DRUKOWANYM 
 
* - niepotrzebne skreślić 
** - podajemy adres zamieszkania/kontaktowy 
 

 
Imię 
.......................................................................... 

 
Nazwisko ................................................................. 

 
PESEL ..................................................................... 

 
Płeć  

 
kobieta/mężczyzna*  

 
**Ulica 
...................................................................... 

 
Nr budynku ........................................................... 

 
Nr lokalu ................................................................ 

 
Miejscowość .......................................................... 

 
Kod pocztowy ___  ___  -  ___  ___  ___ 

 
Powiat ................................................................... 

 
Kraj  

 
Polska  

 
Województwo  

 
.................................................... 

 
Gmina ................................................................... 

 
Wiek w chwili przystąpienia do projektu: ___  ___ 

Wykształcenie  Ponadgimnazjalne/policealne/wyższe 

 
Telefon 
..................................................................... 

 
e-mail ...................................................................... 

Rodzaj uczestnika: - indywidualny 

Jestem studentem/studentką Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera 
 
Rok studiów……………………, kierunek studiów…………………………, specjalność…………………………, typ  
 
studiów……………………………. rodzaj studiów…………………………………..,  

  

Data rozpoczęcia udziału w projekcie  …………………………………………..  

Data zakończenia udziału w projekcie  __ __. __ __ . 20 __ __. (Wypełnia WSE) 

Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu:  
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Osoba pracująca  
*TAK/**NIE 

W przypadku wybrania opcji TAK, prosimy o 
zaznaczenie (X) jednej  
z poniższych możliwości 
 

 osoba pracująca w administracji rządowej  

 osoba pracująca w administracji samorządowej  

 inne  

 osoba praująca w MMŚP  

 osoba pracująca w organizacji pozarządowej  

 osoba prowadząca działalność na własny 
rachunek 

 

 osoba pracująca w dużym przedsiębiorstwie  

Zawód Prosimy o zaznaczenie (X) jednej  
z poniższych możliwości 

 inny  

 instruktor praktycznej nauki zawodu  

 nauczyciel kształcenia ogólnego  

 nauczyciel wychowania przedszkolnego  

 nauczyciel kształcenia zawodowego  

 pracownik instytucji systemu ochrony zdrowia  

 kluczowy pracownik instytucji pomocy i integracji 
społecznej 

 

 pracownik instytucji rynku pracy  

 pracownik instytucji szkolnictwa wyższego  

 pracownik instytucji systemu wspierania rodziny  
i pieczy zastępczej 

 

 pracownik ośrodka wsparcia ekonomii społecznej  

 pracownik poradni psychologiczno- 
pedagogicznej 

 

 rolnik  

Nazwa miejsca zatrudnienia (nazwa firmy/zakładu pracy): 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Osoba pracująca  

*TAK/**NIE 

** W przypadku wybrania opcji NIE, prosimy wybrać 
jedną z poniższych pozycji 

Osoba bezrobotna niezarejestrowana w  ewidencji 

urzędów pracy 

Prosimy o zaznaczenie (X) jednej  

z poniższych możliwości 

 osoba długotrwale bezrobotna  

 inne  

Osoba bezrobotna zarejestrowana w  ewidencji 

urzędów pracy 

Prosimy o zaznaczenie (X) jednej  
z poniższych możliwości 
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 osoba długotrwale bezrobotna  

 inne  

Osoba bierna zawodowo Prosimy o zaznaczenie (X) jednej  
z poniższych możliwości 

 Inne  

 Osoba ucząca się  

 Osoba nieuczestnicząca w kształceniu lub 

szkoleniu 

 

Imię i Nazwisko rodzica/opiekuna prawnego jeśli 
uczestnik nie skończył 18 lat w momencie 
przystąpienia do projektu 

 
............................................................................... 

Pozostałe dane 
Proszę wpisać TAK, NIE lub ODMOWA PODANIA INFORMACJI 

 

Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia: 
 
......................................... 

Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań: 
 
............................................................................... 

Osoba z niepełnosprawnościami:  
 
............................................................................... 

Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione powyżej):  
 
............................................................................... 
 

 
 
 
 
 

 
 
Kraków, ……………………….. 2020 r.  ………………………………………...................................……  
MIEJSCOWOŚĆ I DATA  CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA/CZKI PROJEKTU  
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Załącznik nr 4 
do Regulaminu rekrutacji uczestników/czek projektu 

„Uczelnia Nowych Możliwości” 
 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU  

(obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679) 

 

W związku z przystąpieniem do projektu pn. Uczelnia nowych możliwości, nr POWR.03.05.00-00-Z084/18-00 
przyjmuję do wiadomości, iż: 

10. Administratorem moich danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełniący 
funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, mający 
siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa. 

11. Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 
lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – dane osobowe 
są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) na 
podstawie:  

1) w odniesieniu do zbioru „Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój”: 

a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia  
17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 
oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego 
i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 
z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.), 

b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia  
17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie 
Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470, z późn. zm.), 

c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.); 

2) w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów 
operacyjnych:  

a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia  
17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 
oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego 
i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, 

b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia  
17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie 
Rady (WE) nr 1081/2006, 
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c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.), 

d) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego 
szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz 
szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami 
zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str. 
1). 

12. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu Uczelnia Nowych Możliwości, 
w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, 
kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach PO WER. 

13. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej – Narodowe Centrum 
Badan i Rozwoju, ul Nowogrodzka 47a, Warszawa (nazwa i adres właściwej Instytucji Pośredniczącej), 
beneficjentowi realizującemu projekt  - Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, al. Jana Pawła II 
39a, Kraków (nazwa i adres beneficjenta) oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą 
w realizacji projektu - …………………………………………………………………………………. (nazwa i adres ww. podmiotów). 
Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie 
Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta.  Moje dane osobowe mogą zostać również 
powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji 
Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach PO WER. 

14. Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a  odmowa ich podania jest równoznaczna 
z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu. 

15. W terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie przekażę beneficjentowi dane dotyczące mojego 
statusu na rynku pracy oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania 
kwalifikacji lub nabycia kompetencji. 

16. W ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dotyczące mojego statusu na 
rynku pracy. 

17. W celu potwierdzenia kwalifikowalności wydatków w projekcie moje dane osobowe takie jak imię (imiona), 
nazwisko PESEL, nr projektu, data rozpoczęcia udziału w projekcie, data zakończenia udziału w projekcie, kod 
tytułu ubezpieczenia, wysokość składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, wysokość składki z tytułu 
ubezpieczenia wypadkowego mogą być przetwarzane w zbiorze „Zbiór danych osobowych z ZUS”, którego 
administratorem jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego. Przetwarzanie moich danych 
osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 
2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – dane osobowe są niezbędne dla 
realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) na podstawie1: 

1) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia  
17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego 
i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, 

                                                           
1 Przetwarzanie danych osobowych w zbiorze Zbiór danych osobowych z ZUS dotyczy sytuacji, w której umowa o dofinansowanie projektu została zawarta z 
Beneficjentem przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub Wojewódzki Urząd Pracy. 
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2) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia  
17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady 
(WE) nr 1081/2006, 

3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.), 

4) ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z  2017 r. poz. 1778, z 
późn. zm.). 

Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej - Narodowe Centrum 
Badan i Rozwoju, ul Nowogrodzka 47a, Warszawa (nazwa i adres właściwej Instytucji Pośredniczącej), 
beneficjentowi realizującemu projekt  - Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, al. Jana Pawła II 
39a, Kraków (nazwa i adres beneficjenta) oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą 
w realizacji projektu - ………………………………………………………………………………. (nazwa i adres ww. podmiotów). 
Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie 
Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta.  Moje dane osobowe mogą zostać również 
powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji 
Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach PO WER. 

18. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

19. Moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

20. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014 -2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji. 

21. Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: 

iod@miir.gov.pl lub adres poczty ……………………………………………….. (gdy ma to zastosowanie - należy podać 

dane kontaktowe inspektora ochrony danych u Beneficjenta). 

22. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest  Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

23. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia. 

 

 

…..……………………………………… …………………………………………… 

MIEJSCOWOŚĆ I DATA              CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU* 

  

 

 

 

                                                           
* W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna. 

mailto:iod@miir.gov.pl

