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ROZDZIAŁ I 
PRZEPISY OGÓLNE 

 

§ 1 

Regulamin rekrutacji w ramach projektu pn.: „Absolwent UR – poszukiwany specjalista na 

rynku pracy” współfinansowanym Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach III Osi Priorytetowej: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, 

Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój – określa zasady rekrutacji uczestników projektu pn.: „Absolwent UR – poszukiwany 

specjalista na rynku pracy” oraz zasady udziału i realizacji zaplanowanych form wsparcia zgodnie 

z zatwierdzonym Wnioskiem o dofinansowanie projektu. 

 

§ 2 

Projekt pn.: „Absolwent UR – poszukiwany specjalista na rynku pracy” skierowany jest do 350 

studentów studiujących w latach 2017 – 2020 na przedostatnim (VI) i ostatnim (VII) semestrze 

studiów stacjonarnych I stopnia i na VIII, IX i X semestrze studiów magisterskich (kierunek: 

weterynaria) Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, którzy w roku 

akademickim 2016/2017 (X.2016 r.) rozpoczną studia na III, II i I roku realizując program 

kształcenia o profilu ogólnoakademickim na poszczególnych Wydziałach Uniwersytetu 

Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie: 

1) Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki (3x20 osób): 

 kierunek: odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami (3x20 osób); 

2) Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji (3x50 osób): 

 kierunek: geodezja i kartografia (3x50 osób). 

3) Wydział Leśny (2x20 osób, 1 x 40 osób): 

 kierunek: leśnictwo(2x20 osób, 1 x 40 osób). 

4)  Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR: 

 kierunek: weterynaria (3x20 osób) 
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§ 3 

1. Głównym celem projektu jest podniesienie i wzmocnienie kompetencji zawodowych, 

komunikacyjnych i w zakresie przedsiębiorczości oczekiwanych przez pracodawcę na 

rynku pracy. W ramach projektu realizowane będą certyfikowane szkolenia i zajęcia 

warsztatowe dla studentów Wydziałów wymienionych w § 2, zajęcia praktyczne  

w formie projektowej oraz  wizyty studyjne – wdrażane w ramach Absolwent UR – 

poszukiwany specjalista na rynku pracy na rzecz dalszego kształcenia w okresie od 

01.04.2017 roku do 31.01.2020 roku. 

2. Formy wsparcia zaplanowane w ramach projektu będą realizowane zgodnie 

z harmonogramem projektu. Szczegółowy harmonogram zostanie każdorazowo 

ustalony indywidualnie dla poszczególnych kierunków studiów oraz rodzajów 

realizowanych zajęć. 

3. Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie może zmienić harmonogram 

oraz okres trwania form wsparcia z przyczyn niezależnych. 

4. Za organizację poszczególnych form wsparcia odpowiedzialni są koordynatorzy na 

Wydziałach wymienionych w § 2. 

 

ROZDZIAŁ II 
REKRUTACJA UCZESTNIKÓW PROJEKTU 

 
§ 4 

Postanowienia ogólne 

1. W ramach projektu pn.: „Absolwent UR – poszukiwany specjalista na rynku pracy” przewiduje 

się realizację poszczególnych form wsparcia w 1 i 2 edycji po 110 osób oraz 130 osób 

w 3 edycji: 

1) I rekrutacja odbędzie się w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017 – 

110 osób dla studentów będących na przedostatnim (VI) semestrze studiów 

I stopnia oraz VIII semestrze studiów magisterskich (kierunek: weterynaria). 

Uczestnicy projektu objęci będą wsparciem do zakończenia semestru VII studiów 

inżynierskich I stopnia oraz IX semestru (kierunek: weterynaria) w lutym 2018 r. 
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2) II rekrutacja odbędzie się w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018 – 

110 osób dla studentów będących na VI semestrze studiów I stopnia oraz VIII 

semestrze studiów magisterskich (kierunek: weterynaria). Uczestnicy projektu 

objęci będą wsparciem do zakończenia semestru VII studiów inżynierskich  

I stopnia oraz IX semestru (kierunek: weterynaria) w lutym 2019 r. 

3) III rekrutacja odbędzie się w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019 - 

130 osób dla studentów będących na przedostatnim VI semestrze studiów  

I stopnia oraz VIII semestrze studiów magisterskich (kierunek: weterynaria). 

Uczestnicy projektu objęci będą wsparciem do zakończenia semestru VII studiów 

inżynierskich I stopnia oraz IX semestru (kierunek: weterynaria) w styczniu 2020 

r. 

2. Udział w ramach poszczególnych form wsparcia w ramach projektu jest dla uczestników 

bezpłatny. 

§ 5 
Warunki i zasady uczestnictwa w projekcie 

1. Warunkiem uczestnictwa w zaplanowanych formach wsparcia w ramach projektu pn.: 

„Absolwent UR – poszukiwany specjalista na rynku pracy” jest czytelne wypełnienie 

i podpisanie następujących dokumentów: 

1) formularz rekrutacyjny do projektu – Załącznik nr 1; 

2) oświadczenie kandydata do udziału w projekcie – Załącznik nr 2; 

3) oświadczenie uczestnika projektu – Załącznik nr 3. 

2. Wzory dokumentów wymienionych w ust. 1 dostępne są w Biurze Projektu (adres:  

al. Mickiewicza 21, 31–120 Kraków, pok. 6. W/w dokumenty mogą ulegać modyfikacjom 

bez konieczności zmiany regulaminu rekrutacji. 

3. Dokumenty należy składać w Biurze Projektu w terminie określonym w ogłoszeniach. 

4. Administratorem zebranych danych osobowych uczestników projektu jest Minister 

Rozwoju pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój. 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest 

równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa w projekcie. 
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6. Uczestnik ma prawo wglądu w treść swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 

7. Ze względu na wciąż istniejące różnice w traktowaniu kobiet na rynku pracy preferowane 

w projekcie będzie udzielanie wsparcia dla kobiet. 

 
§ 6 

Komisja Rekrutacyjna 

1. Za rekrutację do projektu odpowiedzialna jest Komisja Rekrutacyjna. Komisję 

Rekrutacyjną powołuje i odwołuje Kierownik projektu. 

2. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą: 

1) Kierownik projektu; 

2) Koordynatorzy wydziałowi (2 osoby) 

3. Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej są protokołowane. 

4. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy: 

1) ustalenie list osób przyjętych na podstawie kryteriów określonych w § 4 ust. 1; 

2) ustalenie list osób rezerwowych; 

3) ogłoszenie list osób przyjętych na poszczególne formy wsparcia w ramach 

projektu, nie później niż 14 dni po zakończeniu przyjmowania formularzy 

zgłoszeń; 

5. Lista osób przyjętych na poszczególne formy wsparcia w ramach projektu oraz 

lista rezerwowa zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczona na stronach 

internetowych Wydziałów biorących udział w projekcie poprzez podanie numerów 

indeksów studentów zakwalifikowanych do danej formy wsparcia. 

6. Od postanowień Komisji Rekrutacyjnej zatwierdzających listy osób 

zakwalifikowanych do danej formy wsparcia przysługuje odwołanie do Dyrektora 

Centrum Transferu Technologii w terminie 7 dni roboczych od daty ogłoszenia na 

stronie internetowej projektu listy z numerami indeksów osób zakwalifikowanych. 

7. Odwołania i skargi dotyczące postępowania rekrutacyjnego przyjmuje i 

rozpatruje Dyrektor Centrum Transferu Technologii w terminie 14 dni od ogłoszenia 

wyników rekrutacji na daną formę wsparcia. 
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§ 7 
Kryteria kwalifikacji 

1. Kryteria kwalifikacyjne uprawniające do udziału w Projekcie: 

1) zaliczenie w terminie semestru poprzedzającego rekrutację; 

2) średnia ocen za poprzedni rok akademicki. Student otrzymuje liczbę punktów 

równą iloczynowi 10 * średnia arytmetyczna ocen wygenerowana z systemu 

USOS (zaokrąglona do 3 miejsc po przecinku); 

3) zaangażowanie w działalność naukową/organizacyjną/społeczną w trakcie 

studiów (udział w konferencjach: 3 pkt., praca w samorządzie studenckim, 

studenckich kołach naukowych: 3 pkt.); 

4) zdiagnozowane luki kompetencyjne – 6 pkt. 

Dodatkowe kryteria kwalifikacji dla szkolenia Operator maszyn leśnych typu Harvester 

i Forwarder: 

1) test psychotechniczny na symulatorze (w Komisji Rekrutacyjnej zostanie 

wygenerowany raport dla wszystkich zainteresowanych. Na podstawie raportu 

Komisja w składzie: Kierownik projektu, Koordynator projektu z Wydziału 

Leśnego oraz przedstawiciel firmy prowadzącej szkolenie dokona wyboru 

uczestników); 

2) frekwencja w zajęciach projektowych; 1 pkt. za każdą obecność; 

3) prawo jazdy kat. B. 

2. Studenci/tki którzy zostali wpisani/e warunkowo na VI semestr studiów I stopnia i VIII 

semestr studiów magisterskich (kierunek: weterynaria) mogą uczestniczyć w projekcie 

w przypadku nie wypełnienia limitu miejsc przez studentów, którzy uzyskali wszystkie 

zaliczenia modułów w terminie. 

3. Student/ka przebywająca w czasie rekrutacji na urlopie zdrowotnym, opiekuńczym lub 

okolicznościowym nie może zostać zakwalifikowany/a do udziału w projekcie. 
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ROZDZIAŁ III 
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PROJEKTU 

 
§ 8 

Prawa i obowiązki uczestnika projektu 

1. Uczestnik projektu ma prawo do: 

1) udziału w proponowanych formach wsparcia; 

2) otrzymania materiałów szkoleniowych (w zależności od danej formy 

wsparcia); 

3) otrzymania certyfikatu potwierdzającego nabyte kwalifikacje i 

ukończenie zajęć (w zależności od danej formy wsparcia). 

2. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do: 

1) regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach zgodnie 

z harmonogramem; (dopuszczalna liczba opuszczonych zajęć nie może 

przekraczać 20% realizowanej formy zajęć w danym semestrze, o ile jest możliwe 

uzupełnienie zaległości) każdorazowego potwierdzania uczestnictwa w zajęciach 

własnoręcznym podpisem na liście obecności; 

2) potwierdzenia odbioru materiałów szkoleniowych; 

3) udziału w badaniach ewaluacyjnych, w tym ankietowych dotyczących oceny 

poziomu wiedzy lub posiadanych umiejętności, oceniających proces dydaktyczny 

oraz aspekty organizacyjne realizowanego projektu; 

4) udostępnienia danych osobowych niezbędnych do realizacji projektu oraz 

prowadzenia sprawozdawczości, monitoringu i ewaluacji projektu i Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; 

5) powiadomieniu administratora USOS o zmianie adresu e-mail. 

3. Uczestnik projektu może zostać skreślony z listy uczestników projektu w 

przypadku istotnego naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu. O skreśleniu 

orzeka Komisja Rekrutacyjna na wniosek Kierownika projektu. 

4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie nie jest możliwe ponowne 
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przystąpienie do projektu. 

5. Uczestnik projektu w terminie 6 miesięcy od dnia zakończenia udziału w 

projekcie przekaże swoje dane dotyczące aktualnego statusu na rynku pracy poprzez 

dostarczenie do Biura Projektu zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia o założeniu 

własnej działalności gospodarczej bądź zaświadczenia o kontynuowaniu nauki. 

 

ROZDZIAŁ IV 
FORMY WSPARCIA REALIZOWANE W PROJEKCIE 

 
§ 9 

Realizacja certyfikowanych szkoleń i zajęć warsztatowych 

1. Szkolenia i warsztaty realizowane i organizowane we współpracy z przedsiębiorstwem 

służą lepszemu przygotowaniu absolwenta do wejścia na rynek pracy. 

2. Szkolenia i warsztaty zakończą się egzaminem i/lub testem oraz wydaniem certyfikatu. 

3. Szkolenia zaplanowane dla 350-ciu Uczestników projektu: 

1) autoprezentacja; 

2) zarządzanie czasem. 

4. Szkolenia i warsztaty zaplanowane dla studentów Wydziału Inżynierii Produkcji 

i Energetyki: 

1) AUTOCAD. 

5. Szkolenia i warsztaty zaplanowane dla studentów Wydziału Inżynierii Środowiska 

i Geodezji 

1) zaawansowana obsługa środowiska programów Bentley. 

6. Szkolenia i warsztaty zaplanowane dla studentów Wydziału Leśnego: 

1) Operator maszyn leśnych typu Harvester i Forwarder; (8 osób na jedną edycję). 

7. Szkolenia i warsztaty zaplanowane dla studentów Uniwersyteckiego Centrum Medycyny 

Weterynaryjnej: 

1) diagnostyka laboratoryjna w weterynarii. 
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§ 10 
Realizacja wizyt studyjnych we współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym 

 

1. Wizyty studyjne w ramach projektu służą zapoznaniu się z projektami, działaniami 

i procesami technologicznymi realizowanymi w przedsiębiorstwie przez spotkania 

z konkretnymi osobami zatrudnionymi w przedsiębiorstwie na różnych stanowiskach. 

Uczestnik projektu zapoznaje się z określoną technologią, metodologią, sposobem 

rozwiązywania problemów oraz praktycznym funkcjonowaniu przedsiębiorstw. 

2. Wizyty studyjne mają na celu wzmocnienie i udoskonalenie kompetencji w zakresie: 

zawodowym, komunikacyjnym i przedsiębiorczości. 

 

§ 11 
Realizacja zadań dodatkowych we współpracy z pracodawcami 

1. Zajęcia dodatkowe we współpracy z pracodawcami mają za zadanie kształcenie 

kompetencji kluczowych, tj.: porozumiewanie się (w grupie), kompetencje matematyczne 

i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, umiejętność uczenia się i kompetencje 

społeczne. Kształcą inicjatywę i przedsiębiorczość potrzebne w dalszym wykorzystaniu 

połączonej wiedzy, umiejętności  i postaw w konkretnych zadaniach. 

2. Zajęcia dodatkowe we współpracy z pracodawcami  zaplanowane dla studentów 

Wydziału inżynierii produkcji i energetyki: 

a) zarządzanie procesem technologicznym. 

3. Zajęcia dodatkowe we współpracy z pracodawcami zaplanowane dla studentów dla 

Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji: 

1) tworzenie urzędowych geoinformacyjnych baz danych. 

4. Zajęcia dodatkowe we współpracy z pracodawcami dla Wydziału Leśnego: 

1) arborystyka – pielęgnacja drzew i krzewów ozdobnych. 

5. Zajęcia dodatkowe we współpracy z pracodawcami zaplanowane dla studentów 

Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR: 
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1) radiologia kliniczna. 

ROZDZIAŁ V 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje przez cały okres realizacji 

form wsparcia w ramach projektu pn.: „Absolwent UR – poszukiwany specjalista na 

rynku pracy”. 

2. W uzasadnionych przypadkach Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 

zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu rekrutacyjnego. 

3. Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie za pisemną zgodą Instytucji 

Pośredniczącej zastrzega sobie prawo do zorganizowania dodatkowych tematów szkoleń, 

wizyt studyjnych, zajęć projektowych oraz zmiany tematyki zajęć praktycznych w ramach 

projektu bez konieczności zmiany regulaminu rekrutacji. 

4. O zmianie regulaminu rekrutacyjnego uczestnicy projektu zostaną powiadomieni. 

5. Aktualna treść regulaminu rekrutacyjnego dostępna jest w Biurze Projektu oraz na stronie 

internetowej projektu. 

6. W sprawach nieuregulowanych zapisami regulaminu rekrutacyjnego decyzję podejmuje 

Kierownik projektu. 
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Załącznik nr 1 

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU  
„ABSOLWENT UR – POSZUKIWANY SPECJALISTA NA RYNKU PRACY” 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

REALIZATOR Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 

TYTUŁ PROJEKTU „ABSOLWENT UR – POSZUKIWANY SPECJALISTA NA 

RYNKU PRACY” 

NUMER PROJEKTU POWR.03.01.00-00-K318/16 

PRIORYTET III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju 

DZIAŁANIE 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym 

 
UWAGA: 

1. Formularz rekrutacyjny do projektu powinien być wypełniony elektronicznie lub 
odręcznie w sposób czytelny DRUKOWANYMI LITERAMI. 

2. W przypadku dokonania skreślenia, proszę postawić parafkę wraz z datą (obok 
skreślenia), a następnie zaznaczyć prawidłową odpowiedź. 

3. Każde pole Formularza rekrutacyjnego powinno zostać wypełnione, w przypadku gdy 
dane pole nie dotyczy Kandydata należy umieścić adnotację „nie dotyczy”. 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE UCZESTNIKA PROJEKTU 

Imię (Imiona): 
 

 

Nazwisko: 
 

 

Numer indeksu: 
 

 

Płeć: 
 

  kobieta        mężczyzna 

Data urodzenia i miejsce urodzenia:  
 

 

PESEL:  
 

  nr ……………….   brak  

Telefon kontaktowy (Stacjonarny / 
Komórkowy): 

 

Adres e-mail: 
 

 

Wykształcenie:  
 

  niższe niż podstawowe      podstawowe 

  gimnazjalne 
  ponadgimnazjalne 
(liceum, technikum) 

  policealne (ukończone 
studium policealne) 

  wyższe 

Dane kontaktowe: 

Ulica: 
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Nr domu:  
 

 

Nr lokalu: 
 

 

Miejscowość: 
 

 

Kod pocztowy: 
 

 

Gmina:    
 

 

Powiat: 
 

 

Województwo: 
 

 

Obszar  zameldowania: 
 

  miejski                             wiejski  

Adres zamieszkania (jeśli inny niż 
zameldowania): 

  DOTYCZY                     NIE DOTYCZY 

Ulica: 
 

 

Nr domu: 
 

 

Nr lokalu: 
 

 

Miejscowość: 
 

 

Kod pocztowy: 
 

 

Gmina:    
 

 

Powiat: 
 

 

Województwo: 
 

 

Obszar  zameldowania: 
 
 

  miejski                              wiejski  

Adres korespondencyjny: 
 
 

  adres zameldowania       adres zamieszkania 

Status uczestnika projektu w chwili przystąpienia do projektu 

Status osoby na rynku pracy w chwili 
przystąpienia do projektu:  

  osoba bezrobotna zarejestrowana w ewidencji          
urzędów pracy: 
w tym: 

    osoba długotrwale bezrobotne 

    inne 
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  osoba bezrobotna niezarejestrowana w 
ewidencji urzędów pracy 

  osoba bierna zawodowo (osoba ucząca się) 

  osoba pracująca:  
w tym:  

     osoba pracująca w administracji rządowej 

     osoba pracująca w administracji 
samorządowej 

     inne 

     osoba pracująca w MMŚP 

     osoba pracująca w organizacji pozarządowej 

     osoba prowadząca działalność na własny 
rachunek 

     osoba pracująca w dużym przedsiębiorstwie 

Wykonywany zawód: 
 

     …………………   brak 

Zatrudniony w: 
 

……………………… (nazwa przedsiębiorstwa) 

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

 tak 

 nie 

 odmowa podania informacji 

Osoba bezdomna lub dotknięta 
wykluczeniem z dostępu do mieszkań:  

 tak 

 nie 

 brak danych 

Osoba z orzeczeniem o 
niepełnosprawności:  

 tak 

 nie 

 odmowa podania informacji 

Osoba przebywająca w gospodarstwie bez 
osób pracujących:  

 tak 

 nie 

 brak danych 

W tym przebywająca w gospodarstwie 
domowym z dziećmi pozostającymi na 
utrzymaniu: 

 tak 

 nie 

 brak danych 

Osoba żyjąca w gospodarstwie 
składającym się z jednej osoby dorosłej i 
dzieci pozostających na utrzymaniu:  

 tak 

 nie 

 brak danych 

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

 tak 

 nie 

 odmowa podania informacji 

Świadoma/-y odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego 
przewidującego karę pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań lub zatajenie 
prawdy oświadczam, że dane zawarte w Formularzu rekrutacyjnym do projektu są zgodne  
z prawdą. 
 
…..……………………………………… …………………………………………… 

             miejscowość i data              czytelny podpis uczestnika projektu 



  
 
 

 
Projekt „Absolwent UR – poszukiwany specjalista na rynku pracy” jest współfinansowany w ramach  

Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Załącznik nr 2 

 

OŚWIADCZENIA KANDYDATA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE 

Ja, niżej podpisany/-a oświadczam, że:  

1. Zgłaszam chęć udziału w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,  
pt. „ABSOLWENT UR – POSZUKIWANY SPECJALISTA NA RYNKU 
PRACY”. Zostałem/-am poinformowany/-a, że Projekt „ABSOLWENT UR – 
POSZUKIWANY SPECJALISTA NA RYNKU PRACY” jest współfinansowany ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
2014-2020.  

2. Wyrażam zgodę na udział w postępowaniu rekrutacyjnym.  

3. Akceptuję fakt, że złożone przeze mnie dokumenty rekrutacyjne nie są równoznaczne 
z zakwalifikowaniem do projektu.   

4. Zapoznałem/-am się z Regulaminem ww. projektu i zgodnie z wymogami jestem 
uprawniony/-a do uczestnictwa w nim.  

5. Deklaruję uczestnictwo we wszystkich formach wsparcia w projekcie, równocześnie 
zobowiązuję się, iż w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie niezwłocznie 
poinformuję o tym fakcie Realizatora projektu.  

6. Deklaruję uczestnictwo w badaniach ankietowych oraz ewaluacyjnych na potrzeby 
projektu.  

7. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym 
formularzu rekrutacyjnym dla potrzeb realizacji PO WER, zgodnie z Ustawą z dnia  
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922). 

8. Wyrażam zgodę na przekazywanie mi informacji drogą telefoniczną lub elektroniczną 
(email). 

9. 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. 

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

11. W terminie 6 miesięcy od dnia zakończenia udziału w projekcie przekażę swoje dane 

dotyczące aktualnego statusu na rynku pracy poprzez dostarczenie do Biura Projektu 

(adres: al. Mickiewicza 21, 31–120 Kraków, pok. 6) zaświadczenia o zatrudnieniu, 

zaświadczenia o założeniu własnej działalności gospodarczej bądź zaświadczenia 

o kontynuowaniu nauki. 

 
 
 
…..……………………………………… …………………………………………… 
               miejscowość i data                czytelny podpis uczestnika projektu 
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Załącznik nr 3 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU  

 

W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Absolwent UR – poszukiwany specjalista na rynku pracy” 
oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: 

1. Administratorem moich danych osobowych jest Minister Rozwoju pełniący funkcję Instytucji 
Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, mający 
siedzibę przy pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa. 

2. Podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 
27 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U.  
z 2016 r. poz. 922) – 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), 

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 2016 poz. 
217, z 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, 

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). 

3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu „Absolwent UR – 
poszukiwany specjalista na rynku pracy”, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności 
wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości 
oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach PO WER. 

4. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej – 
Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju, 00–695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a, 
beneficjentowi realizującemu projekt  - Uniwersytetowi Rolniczemu im. Hugona Kołłątaja  
w Krakowie, 31–120 Kraków, al. Mickiewicza 21 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 Powierzającego, Instytucji Pośredniczącej lub 
beneficjenta.  Moje dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym 
firmom, realizującym na zlecenie Powierzającego, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta 
kontrole i audyt w ramach PO WER. 

5. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna 
z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu. 

6. 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. 

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

8. W terminie 6 miesięcy od dnia zakończenia udziału w projekcie przekażę swoje dane 
dotyczące aktualnego statusu na rynku pracy poprzez dostarczenie do Biura Projektu ( adres: 
aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków, pok. 6 ) zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia  
o założeniu  własnej działalności gospodarczej bądź zaświadczenia o kontynuowaniu nauki. 

9. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

10. Wyrażam zgodę na przetwarzanie wizerunku do celów związanych z realizacją projektu. 
Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, że fotografie, filmy lub nagrania wykonane 
podczas zajęć mogą być zamieszczone na stronie internetowej projektu. 

 
 
…..……………………………………… …………………………………………… 
                     miejscowość i data                   czytelny podpis uczestnika projektu 

 


