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REGULAMIN 
REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH I DORADZTWIE

W RAMACH ZADANIA 1:
„DROGA DO WŁASNEJ FIRMY O PROFILU INŻYNIERSKIM”

REALIZOWANEGO JAKO CZĘŚĆ PROJEKTU 
„DROGA DO DOSKONAŁOŚCI 

– KOMPLEKSOWY PROGRAM WSPARCIA UCZELNI”,
finansowanego 

z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, II Oś priorytetowa 
- Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.5 Kompleksowe programy

szkół wyższych, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego na podstawie Umowy o dofinansowanie zawartej z Narodowym

Centrum Badań i Rozwoju (nr WND-POWR.03.05.00-00-Z214/18).

§ 1

DEFINICJE

Ilekroć w dalszej części dokumentu jest mowa bez bliższego określenia o:
1. Projekcie –  należy  przez  to  rozumieć  Przedsięwzięcie  pn.  „DROGA  DO

DOSKONAŁOŚCI  –  KOMPLEKSOWY  PROGRAM  WSPARCIA  UCZELNI”–
realizowane  przez  Politechnikę  Krakowską,  od  01.10.2019  do  30.09.2023  w
ramach  Programu  Operacyjnego  Wiedza  Edukacja  Rozwój  2014-2020,  II  Oś
priorytetowa  -  Szkolnictwo  wyższe  dla  gospodarki  i  rozwoju,  działanie  3.5
Kompleksowe  programy  szkół  wyższych,  współfinansowany  ze  środków
Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie Umowy o dofinansowanie
zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

2. Zadaniu  1 –  należy  przez  to  rozumieć  część  Projektu  „DROGA  DO
DOSKONAŁOŚCI  –  KOMPLEKSOWY  PROGRAM  WSPARCIA  UCZELNI”,
nazwaną  –  Zadanie1  -  „DROGA  DO  WŁASNEJ  FIRMY  O  PROFILU
INŻYNIERSKIM”  realizowaną   przez  Politechnikę  Krakowską,  Akademicki
Inkubator Przedsiębiorczości  od 01.01.2020 do 30.09.2023 w ramach Programu
Operacyjnego  Wiedza  Edukacja  Rozwój  2014-2020,  II  Oś  priorytetowa  -
Szkolnictwo  wyższe  dla  gospodarki  i  rozwoju,  działanie  3.5  Kompleksowe
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programy  szkół  wyższych,  współfinansowany  ze  środków  Europejskiego
Funduszu  Społecznego  na  podstawie  Umowy  o  dofinansowanie  zawartej  z
Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

3. Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w
szkoleniach i doradztwie w ramach ZADANIA 1: „DROGA DO WŁASNEJ FIRMY
O PROFILU INŻYNIERSKIM” realizowanego jako część projektu „DROGA DO
DOSKONAŁOŚCI – KOMPLEKSOWY PROGRAM WSPARCIA UCZELNI”.

4. Kandydacie  – należy przez to  rozumieć osobę ubiegającą się  o przyjęcie  do
grona Uczestników Projektu - Zadania 1.

5. Uczestniku  Projektu –  należy  przez  to  rozumieć  osobę  zakwalifikowaną  do
udziału  w  Projekcie  -  Zadaniu  1  (studenta  Politechniki  Krakowskiej,  ostatnich
czterech  semestrów  studiów  stacjonarnych  I  stopnia)  zgodnie  z  zasadami
określonymi  w  niniejszym  Regulaminie,  bezpośrednio  korzystającą  z  działań
zaplanowanych w Zadaniu 1 Projektu.

6. Organizatorze - należy przez to rozumieć jednostkę odpowiedzialną za realizację
Zadania  1  Projektu  –  Akademicki  Inkubator  Przedsiębiorczości  Politechniki
Krakowskiej.

7. Koordynatorze Zadania 1 – należy przez to rozumieć osobę odpowiedzialną za
wykonanie  Zadania  1   -  „DROGA  DO  WŁASNEJ  FIRMY  O  PROFILU
INŻYNIERSKIM”  będącego  częścią  przedsięwzięcia  pn.  „DROGA  DO
DOSKONAŁOŚCI – KOMPLEKSOWY PROGRAM WSPARCIA UCZELNI”.       

8. Komisji Rekrutacyjnej – należy przez to rozumieć powołany przez Koordynatora
Zadania  1  dwuosobowy  zespół  uprawniony  do  przeprowadzenia  rozmowy
kwalifikacyjnej z osobami ubiegającymi się o udział w Zadaniu 1 Projektu oraz do
oceny  rankingowej  tych  osób  na  podstawie  przeprowadzonej  rozmowy
kwalifikacyjnej i złożonej w procesie Rekrutacji dokumentacji zgłoszeniowej.

9. Doradztwie –  należy  przez  to  rozumieć  wsparcie  dla  Uczestników  Projektu
realizowane w ramach Zadania 1 Projektu przez Doradcę ds. przedsiębiorczości.

10.Szkoleniu – należy przez to rozumieć wsparcie realizowane w ramach Zadania1
Projektu polegające na przeprowadzeniu dwóch modułowych kursów z zakresu
przedsiębiorczości w sektorze firm inżynierskich.

11.Danych Osobowych – należy przez to rozumieć niezbędne w procesie rekrutacji
informacje o kandydacie na Uczestnika Projektu, których niepodanie wyklucza z
ubiegania się o przyjęcie do Projektu (formularze Danych Osobowych stanowią
załączniki:  nr  1  – FORMULARZ ZGLOSZENIOWY oraz nr  2   -  FORMULARZ
REKRUTACYJNY DO PROJEKTU  wraz  z  załącznikiem 2a  (OŚWIADCZENIA
KANDYDATA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE) do Regulaminu).

12.OŚWIADCZENIA KANDYDATA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE - należy przez to
rozumieć dokument pod nazwą OŚWIADCZENIA KANDYDATA DO UDZIAŁU W
PROJEKCIE  -  będący  potwierdzeniem  prawdziwości  danych  osobowych
zawartych w FORMULARZU REKRUTACYJNYM DO PROJEKTU i zgodą na ich
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wykorzystanie  w zakresie  niezbędnym w procesie  rekrutacyjnym oraz  będący
potwierdzeniem chęci Uczestnictwa w Projekcie i wyrażeniem innych zgód przez
Kandydata ( załącznik nr 2a do Regulaminu)

13.DEKLARACJI  UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  –  należy  przez  to  rozumieć
dokument  pod  nazwą  DEKLARACJA  UCZESTNICTWA  W  PROJEKCIE
zawierający  deklarację  uczestnictwa  oraz  deklarację  spełniania  kryteriów
kwalifikacyjnych do udziału w Projekcie (załącznik nr 3 do Regulaminu),

14.OŚWIADCZENIU  UCZESTNIKA  PROJEKTU –  należy  przez  to  rozumieć
dokument  pod  nazwą  OŚWIADCZENIE  UCZESTNIKA  PROJEKTU  będący
potwierdzeniem  wyrażenia  zgody  na  udostępnienie  danych  osobowych  i  ich
przetwarzanie oraz wyrażenie innych zgód przez uczestnika Projektu (załącznik
nr 4 do Regulaminu).

15.ZGODZIE  NA  UDZIAŁ  W  MONITOROWANIU  LOSÓW  UCZESTNIKÓW
PROJEKTU – absolwentów Politechniki Krakowskiej - należy przez to rozumieć
dokument  pod  nazwą  ZGODA  NA  UDZIAŁ  W  MONITOROWANIU  LOSÓW
UCZESTNIKÓW PROJEKTU będący potwierdzeniem wyrażenia zgody na  na
monitoring losów absolwenta Politechniki  Krakowskiej  – Uczestnika Projektu w
celu uzyskania potwierdzenia osiągnięcia wskaźników wymaganych w procesie
realizacji  Projektu  pn.  „DROGA  DO  DOSKONAŁOŚCI  –  KOMPLEKSOWY
PROGRAM WSPARCIA UCZELNI” – Zadanie 1 „DROGA DO WŁASNEJ FIRMY
O  PROFILU  INŻYNIERSKIM”,  będących  potwierdzeniem  jakości  kształcenia
poprzez  monitorowanie  kariery  zawodowej  absolwenta  (załącznik  nr  5  do
Regulaminu).

16.Dniu przystąpienia do Projektu – należy przez to rozumieć dzień dostarczenia
podpisanego FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO wraz z załącznikiem do biura
Zadania  1  -  Akademickiego  Inkubatora  Przedsiębiorczości  Politechniki
Krakowskiej lub do biura Projektu.

17.Dniu  rozpoczęcia  udziału  w  Projekcie –  należy  przez  to  rozumieć  dzień
podpisania DEKLARACJI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE.

§2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin  określa  proces  rekrutacji  i  uczestnictwa  w  Projekcie  POWER
„ DROGA DO DOSKONALOŚCI”  w Zadaniu  1  -  pn:  „DROGA DO WŁASNEJ
FIRMY O PROFILU INŻYNIERSKIM” 
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2. Beneficjent  realizujący  Projekt:  Politechnika  Krakowska  im.  T.  Kościuszki,

ul.  Warszawska  24,  31-155  Kraków,  Zadanie  1  –  Akademicki  Inkubator
Przedsiębiorczości Politechniki Krakowskiej.

3. Biuro Projektu POWER „ DROGA DO DOSKONALOŚCI” mieści się w budynku
CUP  zlokalizowanym  na  terenie  kampusu  Politechniki  Krakowskiej  przy  ulicy
Warszawskiej  24  w  Krakowie,  biuro  Zadania  1  mieści  się  w  siedzibie
Akademickiego  Inkubatora  Przedsiębiorczości  Politechniki  Krakowskiej  -  w
budynku przy ul. Lea 114 w Krakowie.

4. Cel  główny  Zadania  1  Projektu:  przygotowanie  studentów  do  aktywnego
uczestnictwa w rynku pracy poprzez rozwój i nabycie umiejętności praktycznych i
kompetencji  miękkich  przez  studentów  4  ostatnich  semestrów  studiów
inżynierskich I stopnia w procesie szkoleń i doradztwa z zakresu zakładania firmy
i prowadzenia specjalistycznej działalności inżynierskiej.

5. Zasięg Projektu – Politechnika Krakowska.
6. Wsparcie,  którym  objęty  będzie  Uczestnik  Projektu  przewiduje  udział

w Szkoleniach obejmujących dwa modułowe kursy:
 Kurs/warsztat z zakresu przedsiębiorczości inżynierskiej (8 modułów),
 Kurs/warsztat z zakładania działalności gospodarczej o profilu inżynierskim

(7 modułów),
oraz w Doradztwie specjalistycznym z zakresu przedsiębiorczości. Zajęcia obu
kursów łącznie odbywać się będą w grupach 16 osobowych, w blokach ośmiu
godzin dydaktycznych z przerwą kawową i przerwą na lunch przez piętnaście dni
(w sumie 120 godzin lekcyjnych). Terminy zajęć zostaną ustalone z Uczestnikami
Zadania  1  Projektu  po  przystąpieniu  do  Projektu  i  podziale  na  grupy  o
określonych  specjalnościach  inżynierskich.  Uczestnik  Projektu  będzie
zobowiązany  do  udziału  we  wszystkich  formach  wsparcia   -  kursach  oraz
doradztwie  indywidualnym.  Wsparcie  Uczestnika  Projektu  zakończy  się
wydaniem certyfikatu.

7. Rekrutacja do Projektu odbywać się będzie w trybie ciągłym od 01.01.2020 do
31.07.2023 lub do wyczerpania miejsc z zachowaniem zasad równego dostępu
do informacji o Projekcie oraz sprawiedliwej rekrutacji i równości szans kobiet i
mężczyzn  wobec  wszystkich  zainteresowanych  Projektem  pn.  „DROGA  DO
DOSKONAŁOŚCI”.

8. Informacja o Rekrutacji rozpowszechniona będzie poprzez zamieszczenie 
anonsów na stronie internetowej Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości 
Politechniki Krakowskiej i na tablicach ogłoszeń na terenie kampusów Politechniki
Krakowskiej oraz zamieszczenie regulaminu uczestnictwa na stronie internetowej 
Projektu.

9. Informacja o Projekcie dostępna jest na stronie internetowej: www.aip.pk.edu.pl.
10.Udział w Projekcie jest dobrowolny.
11.Uczestnik Projektu nie ponosi kosztów uczestnictwa.
12.Uczestnik Projektu może uczestniczyć tylko w jednej edycji wsparcia.
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§3

O UDZIAŁ W PROJEKCIE MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ

1. O  udział  w  Projekcie  może  ubiegać  się  osoba  posiadająca  status  studenta
ostatnich  czterech  semestrów  studiów  pierwszego  stopnia  Politechniki
Krakowskiej.

2. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest złożenie dokumentów rekrutacyjnych, o
których  mowa  w  §4  ust.  2  Regulaminu  i  zakwalifikowanie  do  Projektu  przez
Komisję Rekrutacyjną.

§4

ZASADY REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

1. Rekrutacja do Projektu odbywa się będzie w trybie ciągłym od 01.01.2020 do
31.07.2023 lub do wyczerpania miejsc – osiągnięcia  zakładanych wskaźników
projektu  (uczestnictwo  400  studentów  czterech  ostatnich  semestrów  studiów
inżynierskich I stopnia).

2. Studenci  Politechniki  Krakowskiej  spełniający  kryteria  Uczestnika  Projektu   i
chcący  wziąć  udział  w  Projekcie  zobowiązani  są  do  złożenia  następujących
dokumentów:

 FORMULARZA  ZGŁOSZENIOWEGO  wraz  z  załączonym  wydrukiem
przebiegu  studiów  (ostatni  semestr)  z  systemu   eHMS  (zał.  nr  1  do
Regulaminu)

 FORMULARZA REKRUTACYJNEGO (zał. nr 2 do Regulaminu)
 OŚWIADCZENIA KANDYDATA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE (zał. nr 2a

do Regulaminu)
oraz do udziału w teście i rozmowie kwalifikacyjnej.

3. Zgłoszenia przyjmowane będą przez jednostkę realizująca Zadanie 1 Projektu –
Politechnikę  Krakowską  Akademicki  Inkubator  Przedsiębiorczości  poprzez
kontakt mailowy: inkubator@pk.edu.pl zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi na
stronie internetowej: www.aip.pk.edu.pl lub poprzez zgłoszenie osobiste w biurze
jednostki realizującej Zadanie 1 Projektu w budynku przy ul. Lea 114 w Krakowie,
w pokoju 418 w godzinach 7.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku.

4. Przyjmowane  będą  jedynie  zgłoszenia  wypełnione  we  właściwy  sposób  –
opatrzone datą i podpisami osób ubiegających się o uczestnictwo w Projekcie.

5. Złożone dokumenty weryfikowane będą pod kątem formalnym (kwalifikowalność
kandydata i kompletność dokumentów).

6. Ocena Kandydata dokonana będzie przez Komisję Rekrutacyjną. Odbywać się
będzie zgodnie z:

 Kwalifikacją formalną– zgodność z warunkami przystąpienia do Projektu.
 Kwalifikacją merytoryczną -  na podstawie testu i rozmowy kwalifikacyjnej.
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7. Kandydat zostanie oceniony według kryteriów:

 Kwalifikowalność formalna – ocena metodą (0-1),
 Kwalifikowalność  merytoryczna:  szczegółowe  predyspozycje  Kandydata

(0-10pkt), zgodność zainteresowań Kandydata z programem (0–10 pkt.).
8. W  przypadku  tej  samej  liczby  punktów  decydującym  kryterium  będzie  Dzień

przystąpienia do Projektu  - data i godzina zgłoszenia.
9. Decyzja Komisji  Rekrutacyjnej  w sprawie przyznania uczestnictwa w Projekcie

jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
10.Zakwalifikowani  do  uczestnictwa  w  Projekcie  Kandydaci  zobligowani  będą  do

wypełnienia i podpisania następujących dokumentów:
 DEKLARACJI  UCZESTNICTWA  W  PROJEKCIE  (załącznik  nr  3  do

Regulaminu)
 OŚWIADCZENIA  UCZESTNIKA  PROJEKTU  (załącznik  nr  4  do

Regulaminu)
 ZGODA  NA  UDZIAŁ  W  MONITOROWANIU  LOSÓW  UCZESTNIKÓW

PROJEKTU – absolwentów Politechniki  Krakowskiej  (załącznik  nr  5  do
Regulaminu).

11.Dzień podpisania dokumentów o których mowa w §4 ust. 9 Regulaminu uważa
się za Dzień rozpoczęcia udziału w Projekcie przez Uczestnika Projektu. 

12.Złożone przez Kandydatów dokumenty rekrutacyjne nie podlegają zwrotowi.
13. Informacja o wyniku rekrutacji zostanie przekazana Kandydatom drogą mailową

lub telefonicznie.
14.Uczestnik Projektu może wziąć udział w Projekcie tylko jednokrotnie.

§5

PRAWA UCZESTNIKA PROJEKTU

Każdy Uczestnik projektu ma prawo do:
1. Bezpłatnego udziału w szkoleniach/warsztatach i  doradztwie przewidzianych w

ramach Projektu
2. Otrzymania  nieodpłatnych  materiałów  szkoleniowych  zgodnych  z  założeniami

Projektu.
3. Bezpłatnego korzystania z cateringu zgodnego z programem Projektu (przerwa

kawowa i przerwa na lunch) w trakcie trwania bloku ośmiu godzin dydaktycznych
szkolenia.
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§6

OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PROJEKTU

Uczestnik Projektu zobowiązany jest do:
1. Zapoznania się z niniejszym Regulaminem. 
2. Podpisania wymaganych Regulaminem dokumentów. 
3. Pełnego uczestniczenia w zajęciach, na które został zakwalifikowany.
4. Wypełniania testów sprawdzających wiedzę.
5. Udostępniania swoich danych osobowych na potrzeby projektu.
6. Przestrzegania ogólnie przyjętych norm i zasad w tym dbałości o sprzęt,  

urządzenia i pomoce dydaktyczne wykorzystywane w trakcie realizacji Projektu.

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  wprowadzenia  zmian  w  niniejszym
Regulaminie.

2. W przypadku dokonania w/w zmian Organizator powiadomi Uczestników o tym
fakcie. 

3. W kwestiach nieujętych w niniejszym Regulaminie decyzję ostateczną podejmuje
Koordynator  Merytoryczny  Projektu  pn  „DROGA  DO  DOSKONAŁOŚCI   –
KOMPLEKSOWY  PROGRAM  WSPARCIA  UCZELNI”.  Od  jego  decyzji  nie
przysługuje odwołanie.

4. Regulamin obowiązuje od 01.01.2020.

Sporządził 
Koordynator Merytoryczny Zadania 1

Mgr inż. arch. Jadwiga Stochel-Cyunel
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

Politechnika Krakowska
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Załącznik nr 1  do Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
w ramach realizacji projektu

„DROGA do DOSKONAŁOŚCI - kompleksowy program wsparcia uczelni”
– Zadanie1  „DROGA DO WŁASNEJ FIRMY O PROFILU INŻYNIERSKIM”

Data wpływu formularza: Podpis osoby przyjmującej formularz:

I. DANE OSOBOWE
NAZWISKO I IMIĘ

PESEL

WYDZIAŁ

KIERUNEK

SPECJALNOŚĆ

NR GRUPY

NR INDEKSU

II. DANE KONTAKTOWE
TEL. KOMÓRKOWY E-MAIL

III. DEKLARUJĘ SWÓJ UDZIAŁ W PROJEKCIE (SZKOLENIA/KURSY/WARSZTATY/WYJAZDY DYDAKTYCZNE/ 
INTERDYSCYPLINARNE ZAJĘCIA PROJEKTOWE)

Lp. NAZWA DZIAŁANIA DATA MIEJSCOWOŚĆ

1
2
3
4

IV. OŚWIADCZAM, ŻE:
- jestem studentem Politechniki Krakowskiej posiadającym  aktualny wpis na jeden z czterech ostatnich semestrów studiów I 

stopnia,
- Dziekan Wydziału zaakceptował moje uczestnictwo w projekcie,

ponadto oświadczam, że: 
- zapoznałem się z regulaminem uczestnictwa w projekcie i wyrażam zgodę na uczestnictwo w nim
- zostałem/łam poinformowany(a), że projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz budżetu państwa
- wyrażam zgodę na udział w postępowaniu rekrutacyjnym  
- wyrażam zgodę na udział w badaniach ankietowych związanych z realizacją projektu odnośnie gromadzenia i przetwarzania 

danych osobowych:
- wyrażam dobrowolną zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym

formularzu (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.),
do celów związanych z przeprowadzeniem rekrutacji, szkolenia, monitoringu i ewaluacji projektu, 

- Zostałem/łam poinformowany/a o prawie dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, przetwarzanych
przez Beneficjenta projektu.

Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy, 
niniejszym oświadczam, że ww. dane są zgodne z prawdą.

………………………………………………                                                                                                      .....……………………………………………………………
            miejsce i data                         czytelny podpis

Projekt „DROGA do DOSKONAŁOŚCI - kompleksowy program wsparcia uczelni”
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
WND-POWR.03.05.00-00-Z214/18



.
Załącznik nr 2  do Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU 
 „DROGA do DOSKONAŁOŚCI - kompleksowy program wsparcia uczelni”

realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

– Zadanie1  „DROGA DO WŁASNEJ FIRMY O PROFILU INŻYNIERSKIM”

REALIZATOR Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
TYTUŁ PROJEKTU „DROGA do DOSKONAŁOŚCI - kompleksowy program wsparcia uczelni”

– Zadanie1  „DROGA DO WŁASNEJ FIRMY O PROFILU INŻYNIERSKIM”
PRIORYTET III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
DZIAŁANIE 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

PODDZIAŁANIE -
PODPIS OSOBY PRZYJMUJĄCEJ

FORMULARZ

UWAGA:
1. Formularz rekrutacyjny do projektu powinien być wypełniony elektronicznie lub odręcznie w sposób czytelny  

oraz powinien być zaparafowany na każdej stronie i podpisany w miejscach do tego wskazanych.
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”.
Przed złożeniem wypełnionego formularza Kandydat powinien zapoznać się z „Regulaminem realizacji projektu
„DROGA  do  DOSKONAŁOŚCI  -  kompleksowy  program  wsparcia  uczelni”  dostępnym  na  stronie  projektu   
oraz w Biurze Projektu.

1. INFORMACJE DOTYCZĄCE KANDYDATA DO PROJEKTU

Dane osobowe:

Kraj:

Rodzaj uczestnika: INDYWIDUALNY                                             

Imię:

Nazwisko:

Płeć: KOBIETA:        MĘŻCZYZNA:     

PESEL: 

Wiek w chwili przystępowania do projektu:

Wykształcenie: POLICEALNE (ISCED-4)               WYŻSZE (ISCED-5-8)                

Dane kontaktowe:

Województwo: 

Powiat:

Gmina:    

Miejscowość:

Ulica:
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.
Nr budynku:

Nr lokalu:

Kod pocztowy:

Obszar wg stopnia urbanizacji (DEGURBA):* WYPEŁNIA BIURO PROJEKTU

Telefon kontaktowy:

Adres e-mail:

2. SZCZEGÓŁY WSPARCIA
Data rozpoczęcia udziału w projekcie:*

Data zakończenia udziału w projekcie:*

Status osoby na rynku pracy w chwili 
przystąpienia do projektu:

OSOBA BIERNA 
ZAWODOWO                                     OSOBA PRACUJĄCA   


w tym: OSOBA UCZĄCA SIĘ                           INNE                              

Planowana data zakończenia edukacji w 
placówce edukacyjnej, w której skorzystano 
ze wsparcia:

RRRR-MM-DD

Rodzaj wsparcia: *
w tym: *
Data rozpoczęcia udziału we wsparciu:
Data zakończenia udziału we wsparciu:

3. STATUS UCZESTNIKA PROJEKTU W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU

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

TAK     NIE     
ODMOWA UDZIELENIA 
INFORMACJI                           

Osoba bezdomna lub dotknięta 
wykluczeniem z dostępu do mieszkań: TAK                                 NIE                                

Osoba z niepełnosprawnościami:

TAK     NIE    
ODMOWA UDZIELENIA 
INFORMACJI                           

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

ODMOWA UDZIELENIA 
INFORMACJI                           

4. WYKAZ WYMAGANYCH ZAŁĄCZNIKÓW DO FORMULARZA REKRUTACYJNEGO
Załącznik nr 1 - OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA 
PROJEKTU  dotyczy

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności 
(kserokopia potwierdzona za zgodność 
z oryginałem przez Kandydata do projektu)

 dotyczy

 nie dotyczy
 * uzupełnia Biuro Projektu ‘Droga do Doskonałości”
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.
Załącznik nr 2a  do Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa

OŚWIADCZENIA KANDYDATA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

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.

……................................................................................................................  
data i czytelny podpis Kandydata

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. „DROGA
do DOSKONAŁOŚCI - kompleksowy program wsparcia uczelni” – Zadanie1  „DROGA
DO WŁASNEJ FIRMY O PROFILU INŻYNIERSKIM”.

2. Zostałem/-am  poinformowany/-a,  że  Projekt  „DROGA  do  DOSKONAŁOŚCI  -
kompleksowy program wsparcia  uczelni” jest  współfinansowany  ze  środków Unii
Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

3. Wyrażam zgodę na udział w postępowaniu rekrutacyjnym. 
4. Akceptuję fakt, że złożone przeze mnie dokumenty rekrutacyjne nie są równoznaczne

z zakwalifikowaniem do Projektu. W przypadku nie zakwalifikowania się do udziału w
Projekcie  nie  będę  wnosił/-a  żadnych  roszczeń  ani  zastrzeżeń  do  Politechniki
Krakowskiej. 

5. Zapoznałem/-am się  z  Regulaminem w/w Projektu  i  zgodnie  z  wymogami  jestem
uprawniony/-a do uczestnictwa w nim.

6. Deklaruję uczestnictwo we wszystkich formach wsparcia w projekcie, równocześnie
zobowiązuję się, iż w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie niezwłocznie
poinformuję  o  tym  fakcie  Biuro  Projektu  „Droga  do  Doskonałości”  Politechnika
Krakowska, ul. Warszawska 24,31-155 Kraków (bud. CUP, tel. 12 628 22 19).

7. Deklaruję uczestnictwo w badaniach ankietowych oraz ewaluacyjnych na potrzeby
Projektu. 

8. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym
formularzu dla potrzeb realizacji PO WER, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.).

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

 

……...........................................................................................................  
data i czytelny podpis Kandydata
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.
Załącznik nr 3  do Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

                     Ja, niżej podpisana/y ……………………………………….…………………….,

deklaruję  udział  w  projekcie  

pt.  „DROGA  do  DOSKONAŁOŚCI  -  kompleksowy  program  wsparcia  uczelni”  –

Zadanie1  „DROGA DO WŁASNEJ FIRMY O PROFILU INŻYNIERSKIM” umowa nr

POWR.03.05.00-00-Z214/18 realizowanym  przez  Politechnikę  Krakowską  im.  Tadeusza

Kościuszki, w ramach Osi Priorytetowej III – Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju,

Działanie 3.5 - Kompleksowe programy szkół wyższych, z Programu Operacyjnego Wiedza

Edukacja  Rozwój  2014-2020  współfinansowanego  ze  środków  Europejskiego  Funduszu

Społecznego

w dniach ………………..

Jednocześnie  oświadczam,  że  spełniam  kryteria  kwalifikowalności  uprawniające  mnie  do

udziału  

w projekcie „DROGA do DOSKONAŁOŚCI - kompleksowy program wsparcia uczelni”.

……...........................................................................................................  
data i czytelny podpis kandydata
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Załącznik nr 4 do Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa

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. „DROGA DO DOSKONAŁOŚCI – kompleksowy
program  wsparcia  uczelni” ”   –  Zadanie1   „DROGA  DO  WŁASNEJ  FIRMY  O  PROFILU
INŻYNIERSKIM” 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
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.
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,

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 . „DROGA
DO  DOSKONAŁOŚCI  –  kompleksowy  program  wsparcia  uczelni”,  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  - Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-
155  Kraków  oraz  podmiotom,  które  na  zlecenie  Beneficjenta  uczestniczą  w realizacji
Projektu. 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. 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
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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,

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  Badań  i  Rozwoju,  ul.  Nowogrodzka  47a,  00-695  Warszawa,
beneficjentowi realizującemu projekt  - Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-
155  Kraków  oraz  podmiotom,  które  na  zlecenie  beneficjenta  uczestniczą  w realizacji
projektu. 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.

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

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

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

12. Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres 
poczty elektronicznej: iod@miir.gov.pl lub adres poczty r5@pk.edu.pl (gdy ma to 
zastosowanie - należy podać dane kontaktowe inspektora ochrony danych u 
Beneficjenta).

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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.
13. Mam prawo do wniesienia skargi  do organu nadzorczego,  którym jest  Prezes Urzędu

Ochrony Danych Osobowych.

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

…..……………………………………… ……….…………….…………………………………………
MIEJSCOWOŚĆ I DATA           CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU
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Załącznik nr 5 do Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa

ZGODA NA UDZIAŁ W MONITOROWANIU LOSÓW UCZESTNIKÓW PROJEKTU  -
„DROGA DO DOSKONAŁOŚCI – KOMPLEKSOWY PROGRAM WSPARCIA UCZELNI” 

ABSOLWENTÓW I STOPNIA STUDIÓW POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJIM 
IM.TADEUSZA KOŚCIUSZKI

Ja, niżej podpisany  

Nazwisko …………………………………………………………………………………………………………..

Imię …………………………………………………………………………………………………………..

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

Wydział …………………………………………………………………………………………………………..

Kierunek studiów ..…………………………………………………………………………………………………………

Wyrażam  zgodę  na  monitoring  losów  absolwenta  Politechniki  Krakowskiej  –  Uczestnika
Projektu w celu uzyskania potwierdzenia osiągnięcia wskaźników wymaganych w procesie
realizacji Projektu pn. „DROGA DO DOSKONAŁOŚCI – KOMPLEKSOWY PROGRAM WSPARCIA
UCZELNI” – Zadanie 1 „DROGA DO WŁASNEJ FIRMY O PROFILU INŻYNIERSKIM”, będących
potwierdzeniem jakości kształcenia poprzez monitorowanie kariery zawodowej absolwenta,
zgodnie z art. 13b pkt.12 i 13 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U z
2016, poz. 1842 ze zm.).
Badanie,  na  które  wyrażam  zgodę  zostanie  zrealizowane  w  1  roku  następującym  od
momentu ukończenia I stopnia studiów inżynierskich odbytych na Politechnice Krakowskiej
przez  Uczestnika  Projektu  i  zostanie  przeprowadzone  poprzez  ankietę  przesłaną  drogą
elektroniczną.
Jednocześnie  zgodnie  z  art.6  ust.1  lit.  a  ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie  danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz moim OŚWIADCZENIEM UCZESTNIKA PROJEKTU
(Załącznik nr 4 do Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa) wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych w celu monitoringu losów zawodowych Uczestnika Projektu.

…..………………………………………            ……….…………….…………………………………………
MIEJSCOWOŚĆ I DATA           CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU
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