
 

Załącznik do Zarządzenia nr 61/2018 Rektora  

Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  

w Nowym Targu  z dnia 9 listopada 2018 roku 

 

Regulamin rekrutacji studentów/ praktykantów 

w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym 

pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” 

– IV edycja 

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

§ 1 

1. Regulamin rekrutacji studentów/ praktykantów w ramach projektu pozakonkursowego 

o charakterze koncepcyjnym pt.: „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych 

Szkołach Zawodowych” – IV edycja w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój  (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 

zwany dalej Regulaminem,  określa szczegółowe zasady przeprowadzania procesu rekrutacji 

uczestników projektu  ̶̶  studentów/ praktykantów, a w szczególności kryteria kwalifikacyjne, 

zasady przyjmowania zgłoszeń i kwalifikacji uczestników.  

 

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:  

1) Uczelni – oznacza to Podhalańską Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nowym 

Targu; 

2) Projekcie – oznacza to projekt pozakonkursowy o charakterze koncepcyjnym pt. 

„Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” - IV 

edycja – Oś III Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; 

3) Praktykancie – oznacza to studenta drugiego roku studiów I stopnia bądź studenta 

pierwszego lub drugiego roku studiów II stopnia o profilu praktycznym Podhalańskiej 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu, biorącego udział w projekcie. 

4) Uczelnianym opiekunie praktyk zawodowych – oznacza to opiekuna z ramienia Uczelni, 

biorącego udział w projekcie; 

5) Zakładowym opiekunie praktyk zawodowych – oznacza to opiekuna z ramienia 

pracodawcy, z którym Uczelnia podpisała umowę w ramach realizacji projektu; 

6) Praktyce kursowej – oznacza to praktykę zawodową wynikającą z programu kształcenia 

obowiązującego na kierunkach studiów o profilu praktycznym, realizowanych w Uczelni,  

7) Praktyce pilotażowej – oznacza to praktykę zawodową realizowaną w ramach projektu 

w wymiarze 3 miesięcy; 

8) Sześciomiesięcznej praktyce zawodowej – oznacza to praktykę składającą się z 

trzymiesięcznej praktyki kursowej i trzymiesięcznej praktyki pilotażowej, dla 

prowadzenia której przeznaczony jest projekt; 

9) Komisji - oznacza to komisję ds. rekrutacji studentów-praktykantów w składzie: dyrektor 

instytutu, opiekun praktyk (odpowiednio do specjalności), pracownik Sali Obsługi 

Studenta, powołaną przez Kierownika projektu. 

 

 

§ 2 

 



 

1. Student biorący udział w projekcie jest zobowiązany do odbycia sześciomiesięcznej 

praktyki zawodowej, składającej się z minimum trzymiesięcznej praktyki kursowej, 

wynikającej z programu kształcenia na danym kierunku studiów i trzymiesięcznej praktyki 

pilotażowej. Dopuszczalne jest zaliczenie praktyki kursowej (w całości lub w jej części) 

udokumentowanej w Dzienniku Praktyk, zaliczonej przez kierownika praktyk.  

 

§ 3 

 

1. W projekcie biorą udział studenci zakwalifikowani przez Komisję ds. rekrutacji studentów-

praktykantów, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z 

postanowieniami niniejszego Regulaminu. 

2. Komisja kwalifikuje studentów do uczestnictwa w projekcie, w ramach liczby miejsc na 

poszczególnych kierunkach studiów założonych we wniosku projektowym, która wynosi:  

1) 7 osób na kierunku Filologia angielska specjalność nauczycielska; 

2) 13 osób na kierunku Filologia angielska specjalność tłumaczeniowa; 

W przypadku zmiany liczby miejsc wynikającej z decyzji MNiSW zgodnie z umową 

o realizację projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Program praktyk 

zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” – IV edycja, Komisja 

ds. rekrutacji studentów-praktykantów będzie kwalifikować studentów w ramach nowej 

ustalonej liczby miejsc. 

3. Nie wymaga wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu określenie nowej liczby 

miejsc, która podlega ogłoszeniu przez kierownika projektu na stronie internetowej www. 

ppwsz.edu.pl w zakładce PPWSZ realizuje projekty unijne.  

   

 

§ 4 

 

1. Informacja o terminie rekrutacji zostanie zamieszczona na stronie internetowej www. 

ppwsz.edu.pl w zakładce PPWSZ realizuje projekty unijne.  

2. Po ogłoszeniu rekrutacji, zainteresowany student składa w terminie do 7 dni u pracownika 

Sali Obsługi Studenta pisemną Deklarację udziału w projekcie, stanowiącą załącznik nr 1 

do niniejszego Regulaminu. W deklaracji student może wskazać proponowane miejsce 

praktyk na danym kierunku/ specjalności studiów.  

3. Składając deklarację udziału w projekcie student oświadcza, że zapoznał się i podpisał 

Oświadczenie Uczestnika Projektu (zał. 3 do Regulaminu). Niezłożenie oświadczenia 

skutkuje rezygnacją studenta z udziału w procesie rekrutacyjnym. 

 

§ 5 

 

1. Komisja ds. rekrutacji studentów-praktykantów kwalifikuje do projektu (odbywania  

praktyk) studentów, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2, w oparciu o jedyne kryterium, jakim 

jest średnia ocen, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Regulaminu. 

2. Osobom niepełnosprawnym zostanie zapewnione pierwszeństwo w udziale w projekcie 

niezależnie od uzyskanej średniej ocen. 

3. Kwalifikacja do projektu będzie prowadzona na podstawie założonych w projekcie 

wskaźników, w tym w szczególności liczba kobiet - 7 i liczba mężczyzn – 13, z 

zastrzeżeniem, iż wskaźniki te mogą ulec zmianie w przypadku uzyskania decyzji MNiSW, 

o której mowa w § 3 ust. 2.  



 

4. W oparciu o liczbę punktów uzyskanych przez studentów w ramach kwalifikacji oraz 

uwzględniając postanowienia zawarte w ust. 2 i 3, Komisja ds. rekrutacji studentów-

praktykantów sporządza listy rankingowe. Listy rankingowe tworzy się odrębnie dla każdej 

ze specjalności kierunku studiów. 

5. Studenci, którzy nie zostaną zakwalifikowani do udziału w projekcie, wpisani zostaną na 

listę rezerwową. 

§ 6 

 

Listy osób zakwalifikowanych zawierających numer albumu studenta umieszczane są na 

tablicy ogłoszeń Instytutu Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki oraz na stronie 

Uczelni: www.ppwsz.edu.pl w zakładce: PPWSZ realizuje projekty unijne.  

 

§ 7 

 

1. Student zakwalifikowany do projektu zobowiązany jest zawrzeć umowę z Uczelnią w 

terminie określonym przez Kierownika Projektu wg wzoru przedłożonego przez Uczelnię. 

Niezawarcie umowy we właściwym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa 

w projekcie. 

2. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest posiadanie przez cały okres realizacji projektu 

statusu studenta PPWSZ w Nowym Targu na kierunku biorącym udział w projekcie. 

 

§ 8 

 

1. Praktyki realizowane w ramach projektu objęte są programem stypendialnym. Stypendium 

przyznawane jest na okres trzymiesięcznej praktyki pilotażowej oraz nie więcej niż na dwa 

miesiące praktyki kursowej, odbywanej przez praktykanta w trakcie trwania projektu tj. od 

dnia otrzymania przez Uczelnię pisma informującego o przyznaniu środków finansowych 

przez MNiSW na realizację projektu. 

2. Praktykant otrzyma stypendium w wysokości 2.300,60 zł za miesiąc praktyki, liczonej, jako 

20 dni roboczych, równych 160 godzinom praktyk. 

3. Łączny okres pobierania stypendium przez praktykanta nie może być dłuższy niż pięć 

miesięcy. Wypłata stypendium następuje w kwocie pomniejszonej o wszelkie należne 

składki i opłaty, w tym składki ZUS oraz należny podatek. 

3. Praktykant może otrzymać częściową refundację poniesionych dodatkowych kosztów, 

związanych z odbywaniem praktyki pilotażowej. Dotyczy to m. in.: kosztów poniesionych 

na dojazdy do miejsca praktyki i inne przejazdy przewidziane w programie praktyki, 

podwyższonych kosztów zakwaterowania i utrzymania (w przypadku praktyk poza 

miejscem zamieszkania) oraz kosztów ubezpieczenia, badań lekarskich, materiałów 

zużywalnych niezbędnych do wykonywania prac podczas praktyki.  

4. Praktykant może otrzymać częściową refundację kosztów powstających przy prowadzeniu 

aplikacyjnej pracy dyplomowej. 

5. Szczegółowe zasady przyznawania stypendium oraz refundacji kosztów określa Regulamin 

przyznawania świadczeń materialnych studentom Podhalańskiej Państwowej Wyższej 

Szkoły Zawodowej w Nowym Targu uczestniczącym w projekcie pn. „Program praktyk 

zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” – IV edycja w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego . 

 

http://www.ppwsz.edu.pl/


 

§ 9 
 

Ramowe obowiązki praktykanta przed przystąpieniem do realizacji praktyki pilotażowej:  

1) wybór miejsca praktyki z listy przygotowanej przez Uczelnię, na podstawie 

przeprowadzonych procedur konkurencyjnych. Lista będzie zawierała miejsca praktyk 

wskazane przez studentów na etapie zgłoszenia do projektu, jeżeli ww. zostaną wyłonione 

w procedurze konkurencyjnej;  

2) udział w uzgodnieniach szczegółowego programu i harmonogramu praktyki z uczelnianym 

i zakładowym opiekunem praktyk zawodowych;  

3) ubezpieczenie się na czas trwania praktyki od następstw nieszczęśliwych wypadków i 

innych okoliczności specyficznych dla danego kierunku studiów oraz miejsca praktyki 

(koszt refundowany przez projekt);  

4) udział w odprawie (szkoleniu) przed praktyką, prowadzonej przez uczelnianego opiekuna 

praktyk zawodowych;  

5) okazanie uczelnianemu opiekunowi praktyk zawodowych dokumentu potwierdzającego 

ubezpieczenie oraz potwierdzeń posiadania aktualnych badań specyficznych dla danego 

kierunku studiów oraz miejsca praktyki.  

 

§ 10 

 

Ramowe obowiązki praktykanta w trakcie realizacji praktyki pilotażowej: 

1) stawianie się w miejscu praktyki w wyznaczonym terminie i uczestniczenie w 

obowiązkowych szkoleniach (w tym szkoleniu BHP); 

2) posiadanie wymaganego ubezpieczenia przez cały okres trwania praktyki; 

3) w sytuacjach, gdy wymaga tego charakter praktyki, noszenia identyfikatora; 

4) uzgadnianie z zakładowym opiekunem praktyki szczegółów organizacyjnych realizacji 

poszczególnych etapów praktyki; 

5) obowiązkowa obecność na praktyce. Dopuszcza się usprawiedliwioną nieobecność na 

trzymiesięcznej praktyce pilotażowej wynoszącą w sumie, co najwyżej 3 dni robocze. 

Praktykant jest zobowiązany zgłosić niezwłocznie zakładowemu opiekunowi praktyk każdą 

usprawiedliwioną nieobecność na praktyce i przedłożyć zwolnienie lekarskie. Nieobecności, 

wykraczające poza dozwolone 3 dni, praktykant zobowiązuje się odpracować w terminie 

uzgodnionym z zakładowym opiekunem praktyk zawodowych; 

6) branie czynnego udziału w praktyce, sumienne wykonywanie zadań zleconych przez 

zakładowego opiekuna praktyk zawodowych i przestrzeganie przepisów oraz zasad 

obowiązujących w miejscu praktyki; 

7) dokumentowanie przebiegu praktyki zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie 

praktyki (portfolio); 

8) komunikowanie się okresowo z uczelnianym opiekunem praktyk, zdawanie cząstkowych 

relacji z przebiegu praktyki; 

9) możliwość wnioskowania do Uczelni w czasie praktyki o zatwierdzenie tematu aplikacyjnej 

pracy dyplomowej – uzgodnionego z zakładem pracy, opiekunem uczelnianym i opiekunem 

zakładowym praktyk. 

§ 11 

 

Ramowe obowiązki praktykanta po zrealizowaniu praktyki:  

1) sporządzenie sprawozdania z praktyki, w tym dokonanie samooceny w zakresie osiągniętych 

efektów kształcenia;  



 

2) pisemna ocena przebiegu i miejsca praktyki oraz współpracy z opiekunami praktyk 

(ocena/opinia nie jest ujawniana zainteresowanym opiekunom przed zaliczeniem praktyki); 

3) przystąpienie do zaliczenia praktyki przed komisją wyznaczoną przez uczelnię.  

 

§ 12 

 

PPWSZ w Nowym Targu zastrzega sobie prawo zmian w powyższym Regulaminie w trakcie 

realizacji projektu. 

§ 13 

 

Szczegółowe zasady uczestnictwa studentów w projekcie określa odrębny regulamin. 

 

§ 14 

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

  



 

Zał. 1 

Deklaracja studenta / studentki  
Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  

w Nowym Targu do udziału w procesie dodatkowych trzymiesięcznych praktyk zawodowych 
realizowanych przez Podhalańską Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nowym Targu  

w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym 
pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” 

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,  
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

  

…………………………………………………………………………………………………………………    …………………………………... 
Imię i nazwisko          Nr albumu 
 
………………………………………………   ……………………………………..………………………………………… 
PESEL        Kierunek / Semestr studiów 
 
………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………... 
Adres zamieszkania 
 
……………………………………………..……     ……….……………………………………………... 
Telefon         e-mail 
 

Osoba z niepełnosprawnościami   TAK  NIE    
  
(Proszę zakreślić właściwe) 
 

 
Wnioskuję o zakwalifikowanie mnie do udziału w pozakonkursowym projekcie koncepcyjnym pt. „Program 
praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” realizowanym przez Podhalańską 
Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nowym Targu w ramach art. 404 ust. 1 Prawo o szkolnictwie wyższym i 
nauce (Dz. U.  2018 poz. 1668.) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 
Oświadczam, że: 
1. Zapoznałam/em się z Regulaminem rekrutacji praktykantów w ramach projektu pozakonkursowego o 
charakterze koncepcyjnym pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” 
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 
2. Przyjmuję do wiadomości, że złożenie Deklaracji udziału w projekcie nie jest jednoznaczne z przyjęciem mnie 
do projektu. 
3. Zapoznałam/em się i podpisałam/em Oświadczenie Uczestnika Projektu (obowiązek informacyjny realizowany 
w związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679). 

 
 
Nowy Targ, dnia ………………………..…………     …………….…………………………………………. 
         czytelny podpis 

 

 

 



 

Zał. 2 
 

KRYTERIA REKRUTACJI 

 

I. Średnia ocen z ostatniego roku studiów  

Rekrutacja studentów odbywać się będzie na podstawie listy rankingowej stworzonej przez Komisję 
ds. Rekrutacji Studentów-Praktykantów, wyliczoną na podstawie średniej arytmetycznej ocen 
uzyskanych przez studenta w semestrze poprzedzającym przystąpienie do praktyk. Sposób rekrutacji 
jest jednolity dla kobiet i mężczyzn. Studenci rekrutowani będą na podstawie uzyskanej średniej. 
Jest to jedyne kryterium przyznania skierowania na praktyki.  
 
Średnią ocenę etapu studiów ustala się jako średnią arytmetyczną ocen końcowych ze wszystkich 
przedmiotów, składających się na plan studiów danego semestru poprzedzającego czas podjęcia 
praktyk z zaokrągleniem do części setnych. Średnia ocen, o której mowa wyżej określana jest na 
następujących zasadach:  

 podstawą obliczenia średniej ocen są oceny z egzaminów oraz zaliczeń z oceną z przedmiotów z 
wyjątkiem wychowania fizycznego.  

 podstawą obliczenia średniej ocen w ramach indywidualnej organizacji studiów (IOS) i programu 
nauczania są oceny uzyskane z egzaminów i zaliczeń z oceną przedmiotów z wyjątkiem zaliczenia 
z wychowania fizycznego. 

 
Przy obliczaniu średniej ocen, zastosowanie znajduje czterostopniowa skala ocen, dla obliczenia 
średniej ocen uprawniającej do skierowania na praktyki, którego kryterium przyznania jest wysoka 
średnia ocen. Zastosować należy odpowiednio: średnia z ocen w skali czterostopniowej = 0,6 
średniej z ocen w skali sześciostopniowej + 1,4.  
Jeżeli student został skierowany przez uczelnię na staż albo studia zagraniczne lub na inną uczelnię 
krajową i odbył tam część studiów, przy wyliczaniu średniej ocen uwzględnia  się uzyskane tam oceny 
z egzaminów i zaliczeń przedmiotów kończących się egzaminem lub zaliczeniem z oceną zgodnie z 
ustalonym programem studiów z wyjątkiem zaliczenia z wychowania fizycznego. 

Średnia ocen Liczba punktów 

5,00 – 4,50 4 

4,49 – 4,00 3 

3,99 – 3,50 2 

3,49 – 3,00 1 

do 2,99 0 
 

 

II. W przypadku równej liczby punktów będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Jeżeli pomimo 
zastosowania kryterium kolejności zgłoszeń, z uwagi na taką samą liczbę punktów w najniższym 
przedziale punktowym, liczba studentów przewyższy liczbę miejsc dostępnych na danym kierunku 
studiów, to dla rozstrzygnięcia o miejscu na liście rankingowej stosuje się dodatkowe kryterium w 
postaci średniej ocen z egzaminów z poprzedniego roku studiów/ostatnich dwóch semestrów 
studiów, wyliczonej do dwóch miejsc po przecinku bez dokonywania zaokrągleń. 

 

III. Uczelnia prowadzić będzie nabór zgodnie z parytetami założonymi w projekcie. Osoby z 

niepełnosprawnościami mają zapewnione pierwszeństwo w udziale w projekcie niezależnie 
od uzyskanej średniej ocen. 



 

Zał. 3 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU  

(obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 Rozporządzenia  
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679) 

 
W związku z przystąpieniem do projektu pn. „PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH W 
PAŃSTWOWYCH WYŻSZYCH SZKOŁACH ZAWODOWYCH” nr POWR.03.01.00-00-P002/15 przyjmuję 
do wiadomości, iż: 

1. 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. 

2. 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, 



 

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). 

3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu „PROGRAM PRAKTYK 
ZAWODOWYCH W PAŃSTWOWYCH WYŻSZYCH SZKOŁACH ZAWODOWYCH” nr POWR.03.01.00-
00-P002/15, 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 – NARODOWE 
CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU, UL. NOWOGRODZKA 47A, 00-695 WARSZAWA, beneficjentowi 
realizującemu projekt  - MINISTERSTWO NAUKI I SZKONICTWA WYŻSZEGO, UL. HOŻA 20, 00-529 
WARSZAWA oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu – 
PODHALAŃSKA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM TARGU,  
UL. KOKOSZKÓW 71, 34-400 NOWY TARG. 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. 

5. Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a 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. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej. 

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

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

11. Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres poczty 

elektronicznej: iod@miir.gov.pl. 

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

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

 

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

MIEJSCOWOŚĆ I DATA           CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU 

  

mailto:iod@miir.gov.pl


 

 


