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Załącznik do Zarządzenia nr 61/2018 Rektora  

Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  

w Nowym Targu z dnia 9 listopada 2018 r. 
 

 

Regulamin wyboru instytucji  

przyjmujących na pilotażowe praktyki zawodowe studentów PPWSZ w Nowym Targu 

w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pn.  

„Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” 

-  IV nabór w ramach Programu Operacyjnego 

 Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego  

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

§1 

1. Niniejszy regulamin  określa  szczegółowe  zasady  przeprowadzania  procesu  rekrutacji 

instytucji przyjmujących  na  pilotażowe  praktyki  zawodowe  studentów  Podhalańskiej 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu, a w szczególności kryteria 

kwalifikacyjne oraz zasady przyjmowania zgłoszeń i kwalifikacje zakładowych  opiekunów  

praktyk zawodowych. 

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 pn. 

„Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 III osi priorytetowej 

Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie nr 3.1 Kompetencje w 

szkolnictwie wyższym Projekt nr POWR.03.01.00-00-P002/15; 

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, rozumianych jako dwanaście tygodni, równych 

sześćdziesięciu dniom roboczym; miesiąc praktyki pilotażowej to 20 dni roboczych 

praktyki równoważne 160 godzinom praktyki; 

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

trzymiesięcznej praktyki kursowej i trzymiesięcznej praktyki pilotażowej, dla 

prowadzenia, której przeznaczony jest projekt; 

 

§ 2 

1. Podhalańska Państwowa  Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu ogłasza poprzez 
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stronę internetową www.ppwsz.edu.pl w zakładce PPWSZ realizuje Projekty unijne nabór 

instytucji przyjmujących studentów Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej  w Nowym Targu na pilotażowe praktyki zawodowe w ramach IV edycji 

projektu  pn. „Program  praktyk  zawodowych  w Państwowych Wyższych Szkołach 

Zawodowych” w terminie określonym na w/w stronie internetowej.  

2. Instytucje,  o  których  mowa  w  ust.  1,  wskazują  w  zgłoszeniu  liczbę  studentów z 

kierunku Filologia specjalność Filologia angielska nauczycielska lub Filologia angielska 

tłumaczeniowa, którą instytucja  może  przyjąć  na  praktykę pilotażową oraz zakładowych 

opiekunów praktyk zawodowych. 

3. W   tab.  1  zamieszczono  przewidywane  łączne  liczby  studentów biorących  udział w 

projekcie oraz termin składania dokumentów rekrutacyjnych. 

 

L.p.  

Kierunki studiów, na których 

wprowadzony zostanie system 

 6-miesięcznych praktyk 

Przewidywana liczba 

studentów biorących 

udział w praktykach 

Termin złożenia 

dokumentów (zał.1) 

1.  
Kierunek filologia specjalność 

filologia angielska nauczycielska  
7 23.11.2018 

2.  
Kierunek filologia specjalność 

filologia angielska tłumaczeniowa 
13 23.11.2018 

 

§ 3 

Wymagania stawiane instytucji przyjmującej na pilotażowe praktyki zawodowe studentów 

Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu przystępującej do 

Projektu podlegające weryfikacji podczas procesu rekrutacyjnego: 

1. profil działalności merytorycznie zgodny z określonym kierunkiem studiów praktykanta (w 

całości lub na wybranych stanowiskach pracy), czyli posiadanie  typowych  miejsc pracy, 

na których mógłby być zatrudniony absolwent określonego kierunku studiów,  

2. posiadanie bazy materialnej i wyposażenia technicznego niezbędnego do realizacji celów 

praktyki, 

3. zatrudnianie na umowę o pracę  w okresie trwania projektu pracowników z wykształceniem 

wyższym zgodnym z kierunkiem studiów praktykantów lub pokrewnym wykształceniem 

wyższym i co najmniej 5- letnim doświadczeniem zawodowym zgodnym z programem 

praktyk. Rekrutacja do Projektu pracownika zatrudnionego na umowę cywilno-prawną 

nastąpi zgodnie z indywidualną interpretacją MNISW.  

4. wskazanie zakładowych opiekunów praktyk: 

a) w przypadku kierunku Filologia specjalność filologia angielska nauczycielska 

zatrudnionych w publicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, których 

profil działalności merytorycznie jest zgodny z kompetencjami absolwenta kierunku 

filologia specjalność filologia  angielska nauczycielska, którzy: 

 posiadają wykształcenie wyższe na kierunku filologia angielska lub amerykanistyka, z 

tytułem magistra; 

 posiadają co najmniej 5- letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku nauczyciela 

języka angielskiego; 

 uzyskali co najmniej stopień nauczyciela mianowanego lub są w trakcie stażu na 

nauczyciela mianowanego; 

 opcjonalnie posiadających doświadczenie w opiece nad studentami. 

b) w przypadku kierunku Filologia specjalność filologia angielska tłumaczeniowa 

http://www.ppwsz.edu.pl/
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tłumaczy lub tłumaczy przysięgłych zatrudnionych w okresie trwania projektu w biurach 

tłumaczeń lub firmach/ przedsiębiorstwach zatrudniających na stałe tłumaczy języka 

angielskiego, których profil działalności merytorycznie jest zgodny z kompetencjami 

absolwenta kierunku filologia specjalność filologia angielska tłumaczeniowa, którzy: 

 posiadają wykształcenie wyższe z tytułem magistra; 

 posiadają tytuł tłumacza przysięgłego języka angielskiego lub co najmniej 5-letnie 

doświadczenie zawodowe w pracy tłumacza języka angielskiego. 

 

§ 4 

Zadania instytucji  przyjmującej  na  pilotażowe  praktyki  zawodowe  studentów Podhalańskiej 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu, przystępującej do IV naboru 

Projektu:   

1. wskazanie zakładowych opiekunów praktyk zawodowych (opłacanych wg zasad 

przewidzianych  w  Projekcie, tj. maksymalnie 1 000,00 zł brutto brutto miesięcznie 

(miesiąc oznacza 20 dni roboczych studenta) przez okres 3 miesięcy), spełniających 

kryteria określone w § 3 ust. 4 w  liczbie umożliwiającej  sprawną realizację  praktyki  

(jeden  zakładowy  opiekunem  praktyki zawodowej może prowadzić od 1 do maksymalnie 

5 praktykantów),  

2. udział wyznaczonych opiekunów praktyk zawodowych w szkoleniu organizowanym  przez  

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz udział w zaliczaniu praktyk na terenie 

uczelni, 

3. zapewnienie warunków realizacji praktyki, umożliwiających osiągnięcie zamierzonych 

efektów kształcenia przez praktykanta, opisanych w programie praktyki zawodowej. 

 

§ 5 

Kryteria  wyboru  instytucji  przystępującej do Projektu i przyjmującej studentów Uczelni na 

pilotażowe praktyki zawodowe weryfikowane w oparciu załączniki nr 1 i nr 1a  do niniejszego 

regulaminu:  

1. Doświadczenie instytucji w prowadzeniu praktyk zawodowych dla studentów 

 do 2 lat – 10 pkt 

 powyżej 2 do 5 lat – 20 pkt 

 powyżej 5 lat – 30 pkt 

 bez doświadczenia, „potencjał dydaktyczny instytucji” ocenia komisja rekrutacyjna  – 

od 0 do 10 pkt. 

 

2. Doświadczenie instytucji w  prowadzeniu praktyk  dla  studentów  wskazanego  we wniosku 

kierunku studiów: 

 do 2 lat – 10 pkt 

 powyżej 2 do 5 lat – 20 pkt 

 powyżej 5 lat – 30 pkt 

 bez doświadczenia, „potencjał dydaktyczny instytucji” ocenia komisja rekrutacyjna  – 

od 0 do 10 pkt. 

 

3. Umożliwienie podczas praktyki prowadzenia na kierunku studiów Filologia specjalność 

filologia angielska nauczycielska lub filologia angielska tłumaczeniowa aplikacyjnych prac 

dyplomowych określonych w Regulaminie pilotażowej praktyki zawodowej pkt. IV/ 11 – 10 

pkt. 
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§ 6 

W oparciu o uzyskane wyniki punktowe zostanie utworzona lista rankingowa instytucji.  

 

§ 7 

Dla  instytucji,  które  w  wyniku  rankingu  zostały zakwalifikowane  do  prowadzenia 

pilotażowych  praktyk  zawodowych,  zostanie  utworzona  lista  podstawowa,  zaś  dla 

pozostałych instytucji – lista rezerwowa. Listy zostaną opublikowane na stronie internetowej 

Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu www.ppwsz.edu.pl 

w zakładce PPWSZ realizuje Projekty unijne.   

 

§ 8 

Decyzję o zakwalifikowaniu instytucji do udziału w Projekcie podejmuje Komisja ds. 

rekrutacji zakładowych opiekunów praktyk powołana przez kierownika projektu w składzie: 

dyrektor instytutu, koordynator kierunku filologia specjalność filologia angielska, opiekun 

praktyk specjalności nauczycielskiej lub tłumaczeniowej.  

 

§ 9 

Wybór instytucji z listy rezerwowej może nastąpić w przypadku, gdy: 

1. instytucja z listy podstawowej zrezygnuje z udziału w IV naborze Projektu,  

2. w przypadku rozwiązania lub ustania stosunku pracy zakładowego opiekuna praktyk z 

zatrudniającą go instytucją,   

3. w przypadku, gdy będzie to wynikało z  innych potrzeb Uczelni. 

 

§ 10 

1. Obowiązki instytucji przyjmującej na pilotażowe praktyki zawodowe, przed rozpoczęciem 

praktyk są następujące: 

1) wyrażenie woli przystąpienia do Projektu w formie złożenia wniosku, którego wzór 

stanowi załącznik do niniejszego regulaminu, 

2) zadeklarowanie miejsc praktyk i liczby praktykantów możliwych do przyjęcia, 

3) wskazanie zakładowych opiekunów praktyk, z uwzględnieniem  wymagań określonych 

w §3 ust. 4 niniejszego regulaminu, 

4) zawarcie z Uczelnią umowy dotyczącej prowadzenia praktyk, zgodnej ze wzorem 

przedstawionym przez Uczelnię, 

5) przygotowanie miejsc praktyk dla zadeklarowanej liczby praktykantów. 

 

2. Obowiązki  instytucji  przyjmującej  praktykanta  na  pilotażową  praktykę  zawodową w 

trakcie realizacji praktyki pilotażowej: 

1) przeprowadzenie  szkoleń  dla  praktykantów  (obowiązujących  w  instytucji,  w  tym 

szkolenia BHP), 

2) zapoznanie praktykantów z instytucją, profilem jej działalności oraz organizacją, 

3) zapoznanie praktykanta z regulaminami i zasadami obowiązującymi w instytucji, 

4) wsparcie  zakładowych  opiekunów  praktyk  przy  organizacji  stanowisk  pracy  dla 

praktykantów, 

5) udostępnienie  wyposażenia oraz materiałów niezbędnych do realizacji  praktyk 

zawodowych  oraz do ewentualnej aplikacyjnej pracy dyplomowej (w  przypadku  

informacji poufnych – wg indywidualnie ustalonych z praktykantem zasad i 

zobowiązań). 
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§ 11 

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.  
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Zał. 1  
do Regulaminu wyboru instytucji  

przyjmujących na pilotażowe  
praktyki zawodowe studentów  

PPWSZ w Nowym Targu 

 

..................................................................................................................................................... 
(Nazwa Instytucji) 

 

Adres  

Nr telefonu  

Nr faksu  

Adres e-mail  

Osoba uprawniona do 
kontaktów (imię i 
nazwisko) 

 

 
Podhalańska Państwowa  
Wyższa Szkoła Zawodowa  
w Nowym Targu, 
ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ 

 
 

WNIOSEK INSTYTUCJI ZAINTERESOWANEJ PODJĘCIEM WSPÓŁPRACY  
W RAMACH PROJEKTU „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 

 
Wnioskuję o zakwalifikowanie naszej instytucji do udziału w IV edycji projektu  „Program 
praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” realizowanego przez 
Podhalańską Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nowym Targu, zwaną dalej Uczelnią. 
 

1) Oświadczamy, że możemy przeprowadzić praktyki zawodowe dla studentów w liczbie 
podanej w tabeli poniżej (z podziałem na specjalności studiów). 
 

L.p. Kierunek studiów FILOLOGIA Liczba praktykantów 

1.  specjalność filologia angielska nauczycielska   

2.  specjalność filologia angielska tłumaczeniowa  

Łącznie  
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2) Zobowiązujemy się do przeprowadzenia praktyk zawodowych zgodnie z Regulaminem 
pilotażowych praktyk studenckich oraz w terminach uzgodnionych z Uczelnią. 
 

3) Oświadczamy, że: 

 zapoznaliśmy się z Regulaminem pilotażowej praktyki zawodowej oraz Regulaminem 
wyboru instytucji przyjmujących na praktyki zawodowe studentów PPWSZ w Nowym 
Targu w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pn. 
„Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” – IV 
edycja, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”; 

 profil działalności instytucji jest merytorycznie zgodny z określonym kierunkiem 
studiów praktykantów (w całości lub na wybranych stanowiskach pracy), czyli 
posiadamy typowe miejsca pracy, na których mógłby być zatrudniony absolwent 
określonego kierunku studiów; 

 posiadamy bazę materialną i wyposażenie techniczne niezbędne do realizacji celów 
praktyki; 

 zatrudniamy pracowników spełniających warunki określone w Regulaminie wyboru 
instytucji przyjmujących na praktyki zawodowe studentów PPWSZ w Nowym Targu w 
ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pn. „Program 
praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” – IV edycja; 

 umożliwimy wyznaczonym zakładowym opiekunom praktyk udział w szkoleniu 
organizowanym  przez  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz zezwolimy na 
udział w zaliczaniu praktyk na terenie Uczelni; 

 zapewniamy warunki realizacji praktyki, umożliwiające osiągnięcie zamierzonych 
efektów kształcenia przez praktykanta, opisane w programie praktyki zawodowej, 

 
4) W  tabeli  poniżej  podajemy informacje,   wymagane   w   procedurze   wyboru instytucji 

prowadzącej pilotażowe praktyki zawodowe (niezbędne jest uzupełnienie danych w 
tabeli) 

Lp. 

Opis kryterium 
Proszę zaznaczyć 
właściwą 
odpowiedź 

Liczba lat 

Liczba 
przyznanych 

punktów 
rekrutacyjnych* 

1. Czy w instytucji  były  
prowadzane praktyki zawodowe 
dla studentów? 

TAK / NIE 
  

2.  Czy  instytucja posiada  
doświadczenie w prowadzeniu praktyk 
dla studentów wskazanego we wniosku 
kierunku  
studiów? 

TAK / NIE 

  

3.  Czy wyrażają Państwo zgodę i udzielą 
pomocy studentom w prowadzeniu 
aplikacyjnych prac dyplomowych 
podczas  
praktyki?  

 

TAK / NIE 

 

*wypełnia Uczelnia 
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5) Integralną  częścią wniosku jest wykaz zakładowych  opiekunów pilotażowych praktyk 

zawodowych, wytypowanych przez instytucję do opieki nad praktykantami 
określonych kierunków studiów (Tab. 1). 

 
 
Tabela 1. Zakładowi opiekunowie praktyk zawodowych na kierunku studiów: 
 

Filologia angielska specjalność ...................................................................* 
 

Lp. Imię i nazwisko, tytuł zawodowy, stopień naukowy 

  

  

  

  

* Wpisać nazwę specjalności (nauczycielska lub tłumaczeniowa) 
 
 
Oświadczamy,  że  wszyscy  wymienieni  w  powyższych  tabelach,  wytypowani  z ramienia 
naszej  instytucji  jako  opiekunowie  pilotażowych  praktyk  zawodowych realizowanych w 
projekcie, są pracownikami naszej instytucji. W przypadku   rozwiązania lub ustania stosunku 
pracy zakładowego opiekuna praktyk z naszą instytucją, zobowiązujemy się do 
natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie Kierownika projektu i przystąpienia do 
rekrutacji uzupełniającej.      
 
Jednocześnie  zgadzamy  się,  aby  czynności  wykonywane  w  projekcie  przez  ww. naszych 
pracowników były wynagradzane bezpośrednio przez Podhalańską Państwową Wyższą Szkołę 
Zawodową w Nowym Targu w  ramach  zawartych  z  nimi umów  cywilno-prawnych (zgodnie 
ze  stawkami przyjętymi w projekcie). 
 

Oświadczam, że zapoznałam/em się i podpisałam/em Informację o przetwarzaniu danych 
osobowych w związku z realizacją projektu pn. „Program praktyk zawodowych w 
Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”, stanowiącą integralną część niniejszego 
wniosku. 

 
 
 
…………………, dnia ………….…..                          

………………………..…….…………………………. 
                                                                                                            Pieczęć i podpis osoby upoważnionej 
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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
w ramach projektu pn. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach 

Zawodowych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020  

III osi priorytetowej Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju  
Działanie nr 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym 

Projekt nr POWR.03.01.00-00-P002/15 
 
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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016 r.), 
zwanego dalej RODO, Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu 
informuje, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju 
regionalnego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 
Warszawa.  

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan 
skontaktować poprzez e-mail: iod@miir.gov.pl lub pisemnie przekazując korespondencję 
na adres siedziby Administratora.  

3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014-2020 odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c oraz art. 9 ust. 2 
lit. g RODO, tj.:  

 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 
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.U.UE.L.2013.347.320, 
z późn. zm.);  

 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.U.UE.L.2013.347.470) oraz załącznika I i II do tego 
rozporządzenia;  

 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);  
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 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.  

4. Pani/ Pana dane osobowe będę przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu pn. 
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 Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

5. Podanie przez Panią/Pana danych jest wymogiem niezbędnym do realizacji celu, o którym 
mowa w pkt. 4. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości 
udziału w projekcie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014-2020.  

6. Pani/ Pana dane osobowe zostały powierzone: 

 Instytucji Pośredniczącej: Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47a, 
00-695 Warszawa  

 beneficjentowi realizującemu projekt: Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego,  
ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa 

 podmiotowi, który na zlecenie beneficjenta uczestniczy w realizacji projektu: 
Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu,  

ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ,  

Pani/ Pana dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, 
realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta 
badania ewaluacyjne, kontrole i audyt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014-2020.  

7. Pani/ Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione upoważnionym organom zgodnie  
z obowiązującym prawem.  

8. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym 
mowa w pkt. 4, do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych 
wynikającego z przepisów prawa.  

9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu 
następujące uprawnienia: prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania 
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.  

10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów  
w zakresie ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  
z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych 
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

11. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą 
profilowane.  

12. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.   

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

                                            data i czytelny podpis osoby upoważnionej 
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Zał. 1a 
 do zał. 1 do Regulaminu wyboru  

instytucji przyjmujących na pilotażowe  
praktyki zawodowe studentów  

PPWSZ w Nowym Targu 

 

INFORMACJE O ZAKŁADOWYM OPIEKUNIE PILOTAŻOWYCH PRAKTYK ZAWODOWYCH 

na kierunku studiów Filologia specjalność Filologia angielska ...................................... 
 
  
1. Imię (imiona) i nazwisko:..........................................................................  

2. Dane kontaktowe 

Nr telefonu:   ............................................................ 
 
Adres e-mail:  ............................................................  
 

 
3. Uprawnienia zawodowe: 
 
..................................................................................................................................................... 
 
.....................................................................................................................................................  
 
.....................................................................................................................................................  
 
4. Zatrudnienie w szkole / firmie prowadzącej praktykę:    
 

a) Nazwa zakładu pracy:  
 

..............................................................................................................................................  
 b) Forma zatrudnienia:  

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

(umowa o pracę/ umowa cywilno-prawna – rok zatrudnienia) 

c) Dział/ stanowisko:  
 
 
...............................................................................................................................................  
 
............................................................................................................................................... 

 
5. Oświadczam, że: 

 zapoznałam/em się z Regulaminem pilotażowej praktyki zawodowej na kierunku 
studiów filologia specj. filologia angielska oraz z Regulaminem wyboru instytucji 
przyjmujących na praktyki zawodowe studentów PPWSZ w Nowym Targu w ramach 
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projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pn. „Program praktyk 
zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” – IV edycja, w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

 w okresie trwania projektu jestem zatrudniona/y na umowę o pracę, posiadam 
wykształcenie wyższe zgodne z kierunkiem studiów praktykantów lub pokrewne 
wykształcenie wyższe i co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe zgodne z 
programem praktyk oraz spełniam wymagania określone w §3 pkt 4 niniejszego 
regulaminu. 

 

 zapoznałam/em się i podpisałam/em Informację o przetwarzaniu danych osobowych 
w związku z realizacją projektu pn. „Program praktyk zawodowych w Państwowych 
Wyższych Szkołach Zawodowych”, stanowiącą integralną część niniejszego wniosku. 

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

(miejscowość i data)         (czytelny podpis zakładowego opiekuna praktyk) 
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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
w ramach projektu pn. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach 

Zawodowych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020  

III osi priorytetowej Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju  
Działanie nr 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym 

Projekt nr POWR.03.01.00-00-P002/15 
 
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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016 r.), 
zwanego dalej RODO, Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu 
informuje, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju 
regionalnego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 
Warszawa.  

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan 
skontaktować poprzez e-mail: iod@miir.gov.pl lub pisemnie przekazując korespondencję 
na adres siedziby Administratora.  

3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014-2020 odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c oraz art. 9 ust. 2 
lit. g RODO, tj.:  

 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 
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.U.UE.L.2013.347.320, 
z późn. zm.);  

 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.U.UE.L.2013.347.470) oraz załącznika I i II do tego 
rozporządzenia;  

 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);  
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 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.  

4. Pani/ Pana dane osobowe będę przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu pn. 
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 Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

5. Podanie przez Panią/Pana danych jest wymogiem niezbędnym do realizacji celu, o którym 
mowa w pkt. 4. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości 
udziału w projekcie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014-2020.  

6. Pani/ Pana dane osobowe zostały powierzone: 

 Instytucji Pośredniczącej: Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47a, 
00-695 Warszawa  

 beneficjentowi realizującemu projekt: Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego,  
ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa 

 podmiotowi, który na zlecenie beneficjenta uczestniczy w realizacji projektu: 
Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu,  

ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ,  

Pani/ Pana dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, 
realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta 
badania ewaluacyjne, kontrole i audyt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014-2020.  

7. Pani/ Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione upoważnionym organom zgodnie  
z obowiązującym prawem.  

8. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym 
mowa w pkt. 4, do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych 
wynikającego z przepisów prawa.  

9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu 
następujące uprawnienia: prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania 
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.  

10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów  
w zakresie ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  
z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych 
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

11. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą 
profilowane.  

12. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.   

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

                                             data i czytelny podpis zakładowego opiekuna praktyk 

 


