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Regulamin uczestnictwa w zajęciach  

pn. Edukacja  z zakresu wyszukiwania i zarządzania informacją w źródłach elektronicznych, 
serwisach i bazach danych 

w ramach projektu 

pn. „POWER na UPWR – kompleksowy program rozwoju uczelni” 

Zadanie 2. Wprowadzenie edukacji z zakresu wyszukiwania i zarządzania informacją w źródłach 
elektronicznych, serwisach i bazach danych 

ZAGADNIENIA WSTĘPNE 

Projekt pn. „POWER na UPWR – kompleksowy program rozwoju uczelni” jest realizowany przez 
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Norwida 25. Projekt jest 
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś III – Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 
3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.  Projekt jest realizowany w okresie od 01.09.2018 r. do 
31.08.2021 r.  

Definicje: 

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 

1. Projekcie – należy przez to rozumieć Projekt pn. POWER na UPWR – kompleksowy program 
rozwoju uczelni” nr POWR.03.05.00-00-Z082/17 realizowany na mocy umowy z Narodowym 
Centrum Badań i Rozwoju nr POWR.03.05.00-00-Z082/17-00 podpisanej w dniu 26 czerwca 
2018 r.; 

2. Uczelni/UPWr – należy przez to rozumieć Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu; 
3. Zadaniu 2 – należy przez to rozumieć Zadanie pn. Wprowadzenie edukacji z zakresu 

wyszukiwania i zarządzania informacją w źródłach elektronicznych, serwisach i bazach danych, 
będące elementem Projektu; 

4. Module 1 – należy przez to rozumieć Moduł programów kształcenia, w ramach którego 
wdrażane jest Zadanie 2; 

5. Uczestniku Projektu – należy przez to rozumieć osobę zakwalifikowaną do udziału w Projekcie 
w wyniku postępowania rekrutacyjnego; po spełnieniu wszystkich wymogów określonych w 
niniejszym regulaminie; 

6. PO WER – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 
7. Dokumentach rekrutacyjnych – należy przez to rozumieć formularz zgłoszeniowy do Projektu 

wraz z oświadczeniem uczestnika Projektu; 
8. Organizatorze Zadania nr 2 – należy przez to rozumieć Dział Organizacji Studiów UPWr. 
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§ 1. Informacje ogólne 

1. Celem realizacji Zadania 2 jest zwiększenie jakości kształcenia osób uczestniczących w edukacji 
na poziomie wyższym, odpowiadającej potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa 
poprzez realizację zajęć dydaktycznych w formie przedmiotu fakultatywnego pn. Edukacja z 
zakresu wyszukiwania i zarządzania informacją w źródłach elektronicznych, serwisach i bazach 
danych. 
 

2. Przedmiot jest skierowany do studentów/studentek IV, V, VI  semestru stacjonarnych studiów I 
stopnia oraz VIII, IX, X semestru studiów jednolitych magisterskich (kier. Weterynaria) 
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.  
 

3. W ramach Projektu planuje się przeprowadzenie przedmiotu, o którym mowa w ust. 1 w 
wymiarze 5 godzin dydaktycznych w semestrze. Zajęcia zostaną przeprowadzone w postaci 
jednego bloku.  
 

4. Planowane jest przeprowadzenie 3 edycji przedmiotu, w grupach 12 osobowych, łącznie dla 
240 osób. Zajęcia będą realizowane zgodnie z poniższym harmonogramem: 
 
a) Semestr letni 2018/2019 – 120 os.: 10 grup;  
b) Semestr zimowy 2019/2020 – 60 os. – 5 grup; 
c) Semestr letni 2019/2020 – 60 os. – 5 grup. 

§ 2. Warunki rekrutacji 

1. Udział w zajęciach mogą brać studenci/studentki UPWr  IV, V, VI  semestru stacjonarnych 
studiów I stopnia oraz VIII, IX, X semestru studiów jednolitych magisterskich (kier. Weterynaria) 
zakwalifikowani do udziału w Projekcie tj. zapisani na zajęcia zgodnie z regulaminem studiów, 
którzy dostarczyli w wyznaczonym terminie wypełnione dokumenty rekrutacyjne, o których 
mowa w par. 2 ust. 3. pkt. e.  
 

2. Szczegółowy terminarz rekrutacji na dany semestr będzie dostępny każdorazowo z 
odpowiednim wyprzedzeniem na stronie internetowej Projektu oraz stronach internetowych  
Wydziałów. 
 

3. Procedura rekrutacyjna jest każdorazowo prowadzona w oparciu o następujący schemat: 
 

a) wypełnienie w formie elektronicznej formularza zgłoszeniowego do Projektu, którego wzór 
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, udostępnianego za pośrednictwem modułu 
Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK2) systemu USOS, w nieprzekraczalnym terminie 
wskazanym w ogłoszeniu rekrutacyjnym publikowanym każdorazowo na stronie internetowej 
Projektu oraz stronach internetowych  Wydziałów UPWr. 
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Na zajęcia odbywające się w semestrze letnim rekrutacja będzie trwała 14 dni od zakończenia 
semestru zimowego danego roku akademickiego. 
Na zajęcia odbywające się w semestrze zimowym rekrutacja będzie trwała 14 dni od 
rozpoczęcia danego roku akademickiego. 

b) weryfikacja zgłoszeń pod względem formalnym przez Organizatora Zadania nr 2, 
c) przygotowanie listy osób zakwalifikowanych do Projektu, listy osób rezerwowych, oraz 

niezakwalifikowanych. Informacja o zakwalifikowaniu do Projektu dostępna u Organizatora 
Zadania nr 2. W przypadku zgłoszenia się większej ilości osób spełniających warunki 
zakwalifikowania do projektu, pierwszeństwo mają studenci ostatnich semestrów studiów 
wskazanych w § 1 pkt. 2 niniejszego regulaminu, 

d) zapisy na zajęcia za pośrednictwem systemu USOS, w wyznaczonym terminie, zgodnie z 
informacją przesłaną drogą e-mail przez Organizatora zadania nr 2, 

e) dostarczenie przez kandydatów/kandydatki zakwalifikowanych do Projektu podpisanych 
dokumentów rekrutacyjnych, tj. formularza zgłoszeniowego do Projektu – zał. 1 oraz 
oświadczenia Uczestnika Projektu – zał. 2, do Organizatora Zadania nr 2, najpóźniej w dniu 
rozpoczęcia zajęć. 

4.  Na zajęcia odbywające się w semestrze letnim rekrutacja będzie trwała 14 dni od zakończenia 
semestru zimowego w obrębie danego roku akademickiego. 

5. Na zajęcia odbywające się w semestrze zimowym rekrutacja będzie trwała 14 dni od 
rozpoczęcia tego semestru zimowego. 

§ 3. Organizacja wsparcia 

1. Z chwilą rozpoczęcia zajęć Uczestnik Projektu zobowiązany jest do:  
a) przestrzegania Regulaminu Projektu,  
b) punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach,  
c) potwierdzenia uczestnictwa na liście obecności,  
d) wypełnienia testu  wstępnego i testu końcowego, 
e) niezwłocznego informowania Organizatora Zadania nr 2 o wszelkich zmianach danych 

zawartych w formularzu zgłoszeniowym, 
f) przekazanie oświadczenia o kontynuacji nauki lub oświadczenia o podjęciu zatrudnienia 

(umowa o pracę, umowa cywilnoprawna, działalność gospodarcza) w ciągu 6 miesięcy od 
zakończenia kształcenia na danym stopniu studiów, 

g) podania na wezwanie UPWr wymaganych danych niezbędnych do wypełnienia przez UPWr 
obowiązków w zakresie monitoringu i sprawozdawczości w ramach PO WER. 

2.  Uczestnik Projektu ma prawo do:  

a) udziału w nieodpłatnych zajęciach przewidzianych w ramach Projektu,  
b) otrzymania zaświadczenia potwierdzającego udział w przedmiocie.  

 

3. Uczelnia zastrzega sobie prawo do: 



 
 

POWER na UPWR – kompleksowy program rozwoju uczelni  
Umowa nr POWR.03.05.00-00-Z082/17-00 

St
ro

na
4 

a) żądania złożenia dodatkowych dokumentów i oświadczeń związanych z udziałem w 
Projekcie, 

b) gromadzenia i publikowania danych o Uczestnikach Projektu zgodnie z obowiązującymi 
przepisami o ochronie danych osobowych, 

c) zmiany terminów zajęć z ważnych przyczyn, 
d) żądania złożenia oświadczenia o kontynuacji nauki lub informacji o podjęciu zatrudnienia, 
e) dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiany będą publikowane na stronie 

internetowej Projektu.  

4. Uczelnia zobligowana jest do:  

a)  zapewnienia kadry merytorycznej posiadającej kwalifikacje w zakresie prowadzonych 
zajęć, 

b) zapewnienia odpowiedniego zaplecza technicznego i lokalowego, w tym pomieszczenia i 
budynku przystosowanego do osób z niepełnosprawnościami.   

c) przestrzegania w procesie rekrutacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym 
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości bez względu na płeć, 
miejsce zamieszkania, pochodzenie, itd. 

5. Warunkiem ukończenia wsparcia jest  obecność na zajęciach oraz zaliczenie testu końcowego, o 
którym mowa w § 3 ust. 1 pkt. d. 

§ 4. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 11 lutego 2019 r. i obowiązuje przez okres realizacji 
Projektu.  

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy 
wewnętrzne Uczelni  oraz Kodeks Cywilny. 

3. Za zarządzanie oraz nadzór organizacyjny nad całością przedsięwzięcia odpowiada Dział 
Organizacji Studiów UPWr. 

 

Wykaz załączników: 

1. Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy do Projektu 
2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie Uczestnika Projektu  

Zatwierdzam: 

Rektor 

 

prof. dr hab. inż. Tadeusz Trziszka 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu uczestnictwa w zajęciach 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU 

 

 

Projekt: POWER na UPWR – kompleksowy program rozwoju uczelni 
POWR.03.05.00-00-Z082/17 

 

RODZAJ WSPARCIA: Udział w zajęciach pn. Edukacja  z zakresu wyszukiwania i zarządzania informacją w 

źródłach elektronicznych, serwisach i bazach danych 

DANE PODSTAWOWE (PROSZĘ WYPEŁNIĆ FORMULARZ KOMPUTEROWO) 

IMIĘ /IMIONA  

NAZWISKO  

PESEL  

PŁEĆ �  Kobieta           �  Mężczyzna 

WYKSZTAŁCENIE  
�   ponadgimnazjalne (ISCED 3) 
�   policealne (ISCED 4) 
�   wyższe (ISCED 5-8) 

NR ALBUMU  

WYDZIAŁ  

KIERUNEK STUDIÓW  

FORMA �  stacjonarne 

ROK STUDIÓW/SEMESTR  

MIEJSCE ZAMIESZKANIA/DANE KONTAKTOWE 

KRAJ  

WOJEWÓDZTWO  

POWIAT  

GMINA  

MIEJSCOWOŚĆ  

ULICA  
NR BUDYNKU  

NR LOKALU  

KOD POCZTOWY  

TELEFON KONTAKTOWY  

ADRES E-MAIL  

STATUS OSOBY NA RYNKU PRACY W CHWILI REKRUTACJI DO PROJEKTU 

Osoba bierna zawodowo �  Tak                         �  Nie 

w tym osoba ucząca �  Tak                         �  Nie 

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

Osoba zatrudniona �  Tak                         �  Nie 

W tym  

�  w administracji rządowej           

�  w administracji samorządowej  

�  w dużym przedsiębiorstwie        

�  w MMŚP  

�  w organizacji pozarządowej        

�  prowadząca działalność na własny rachunek  

�  inne, gdzie? 

Wykonywany zawód 

�  nauczyciel kształcenia zawodowego 

�   nauczyciel kształcenia ogólnego 

�   nauczyciel wychowania przedszkolnego 

�   pracownik instytucji szkolnictwa wyższego 

�   pracownik instytucji rynku pracy  

�   pracownik instytucji systemu ochrony zdrowia 

�   rolnik 

�   kluczowy pracownik instytucji pomocy i integracji społecznej 

�   pracownik instytucji systemu wspierania rodziny i pieczy 
zastępczej 

�  pracownik ośrodka wsparcia ekonomii społecznej 

�  pracownik poradni psychologiczno-pedagogicznej 

�  instruktor praktycznej nauki zawodu 

�  inny 

Nazwa miejsca pracy  

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

� Tak    � Nie 
� Odmawiam podania danych 

Osoba bezdomna lub dotknięta 
wykluczeniem 
z dostępu do mieszkań 

� Tak     � Nie 

Osoba z niepełnosprawnościami 

� Tak     � Nie 
� Odmawiam podania danych 
� Specjalne potrzeby wynikające z niepełnosprawności: 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Osoba przebywająca w 
gospodarstwie domowym bez 
osób pracujących 

� Tak     � Nie 

w tym: w gospodarstwie 
domowym  
z dziećmi pozostającymi 
na utrzymaniu 

� Tak     � Nie 

Osoba żyjąca w gospodarstwie 
składającym się  
z jednej osoby dorosłej i dzieci 

� Tak     � Nie 
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pozostających  
na utrzymaniu 
Osoba w innej niekorzystnej 
sytuacji społecznej (innej niż 
wymienione powyżej) 

� Tak      � Nie 
� Odmawiam podania danych 

OŚWIADCZENIA: 

1. Ja, niżej podpisany/a) zgłaszam swoje uczestnictwo w projekcie pn. POWER na UPWR – kompleksowy 
program rozwoju uczelni zwanym dalej Projektem realizowanym przez Uniwersytet Przyrodniczy we 
Wrocławiu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 3.5 
Kompleksowe programy szkół wyższych.  

2. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i spełniam określone w nim kryteria kwalifikowalności 
uprawniające do udziału w Projekcie. 

3. Oświadczam, że zostałem/am poinformany/a o współfinansowaniu Projektu przez Unię Europejską  

w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  

4. Niniejszym oświadczam, że dane zawarte w niniejszym formularzu są zgodne z prawdą, jestem świadomy 

odpowiedzialności karnej zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego oświadczenia 

lub zatajenie prawdy. 

 

 

__________________________________________    ____________________________________________ 

Miejscowość i data      Czytelny podpis uczestnika projektu  

 

WYPEŁNIA ORGANIZATOR ZADANIA NR 2: 

Data rozpoczęcia udziału w projekcie:  

Data rozpoczęcia udziału we wsparciu:  

Data zakończenia udziału we wsparciu:  

Data zakończenia udziału w projekcie:  
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Słownik pojęć użytych w formularzu zgłoszeniowym: 

Osoby bierne zawodowo to osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są 
bezrobotne). Za osoby bierne zawodowo uznaje się m.in. studentów. 
Osoby uczące się - osoba uczestnicząca w kształceniu formalnym. 
Osoba zatrudniona to osoba w wieku 15 lat i więcej, która wykonuje pracę, za którą otrzymuje wynagrodzenie, z której 
czerpie zyski lub korzyści rodzinne lub osoba posiadająca zatrudnienie lub własną działalność, która jednak chwilowo nie 
pracowała ze względu na np. chorobę, urlop, spór pracowniczy czy kształcenie się lub szkolenie. 
Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia: cudzoziemcy na 
stale mieszkający w danym państwie, obywatele obcego pochodzenia lub obywatele należący do mniejszości. Zgodnie  
z prawem krajowym mniejszości narodowe to mniejszość: białoruska, czeska, litewska, niemiecka, ormiańska, rosyjska, 
słowacka, ukraińska, żydowska. Mniejszości etniczne: karaimska, łemkowska, romska, tatarska. Osoby obcego 
pochodzenia to cudzoziemcy - każda osoba, która nie posiada polskiego obywatelstwa, bez względu na fakt posiadania 
lub nie obywatelstwa (obywatelstw) innych krajów lub osoba, której co najmniej jeden z rodziców urodził się poza 
terenem Polski 
Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań: zgodnie z Europejską typologią bezdomności 
i wykluczenia mieszkaniowego ETHOS, w której wskazuje się okoliczności życia w bezdomności lub ekstremalne formy 
wykluczenia mieszkaniowego: 
1. Bez dachu nad głową (osoby żyjące w surowych i alarmujących warunkach) 
2. Bez miejsca zamieszkania (osoby przebywające w schroniskach dla bezdomnych, w schroniskach dla kobiet, 
schroniskach dla imigrantów, osoby opuszczające instytucje penitencjarne/karne/szpitale, instytucje opiekuńcze, osoby 
otrzymujące długookresowe wsparcie z powodu bezdomności - specjalistyczne zakwaterowanie wspierane) 
3. Niezabezpieczone zakwaterowanie (osoby posiadające niepewny najem z nakazem eksmisji, osoby zagrożone 
przemocą) 
4. Nieodpowiednie warunki mieszkaniowe (konstrukcje tymczasowe, mieszkania substandardowe - lokale nienadające się 
do zamieszkania wg standardu krajowego, skrajne przeludnienie). 
Osoby dorosłe mieszkające z rodzicami nie powinny być wykazywane we wskaźniku, chyba że wszystkie te osoby są 
bezdomne lub mieszkają w nieodpowiednich i niebezpiecznych warunkach. 
Osoba niepełnosprawna w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoba z zaburzeniami 
psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 1994 nr 111, 
poz. 535), tj. osoba z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia. 
Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących, w tym: w gospodarstwie domowym  
z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu: 
Gospodarstwo domowe bez osób pracujących - gospodarstwo domowe, w którym żaden członek nie pracuje; wszyscy 
członkowie są albo bezrobotni albo bierni zawodowo. 
Dzieci pozostające na utrzymaniu to osoby w wieku 0-17 lat oraz 18-24 lata, które są bierne zawodowo oraz mieszkają  
z rodzicem. Wiek dzieci liczony jest od daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału uczestnika w projekcie. 
Osoba dorosła to osoba powyżej 18 lat. Wiek uczestników liczony jest od daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia 
udziału w projekcie. 
Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu:  
Gospodarstwo domowe to jednostka (ekonomiczna, społeczna): 
- posiadająca wspólne zobowiązania, dzieląca wydatki domowe lub codzienne potrzeby oraz  wspólnie zamieszkująca. 
Osoba dorosła to osoba powyżej 18 lat. 
Dzieci pozostające na utrzymaniu to osoby w wieku 0-17 lat oraz 18-24 lata, które są bierne zawodowo oraz mieszkają z 
rodzicem. Wiek dzieci liczony jest od daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału uczestnika w projekcie. Osoba 
dorosła to osoba powyżej 18 lat. Wiek uczestników liczony jest od daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału 
w projekcie. 
Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej: 
- osoby z wykształceniem na poziomie ISCED 0 (przez co należy rozumieć brak ukończenia poziomu ISCED 1) będąca 
poza wiekiem typowym dla ukończenia poziomu ISCED 1, 
- byli więźniowie, 
- narkomani, 
- osoby bezdomne lub wykluczone z dostępu do mieszkań, 
- osoby z obszarów wiejskich. 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu uczestnictwa w zajęciach 

 

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. POWER na UPWR – kompleksowy program rozwoju uczelni 
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.), 
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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 POWER na UPWR – 
kompleksowy program rozwoju 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 – Narodowemu 
Centrum Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa, beneficjentowi realizującemu projekt  
- Uniwersytetowi Przyrodniczemu we Wrocławiu, ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław. 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 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.). 

                                                           
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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Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej - Narodowemu 
Centrum Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa, beneficjentowi realizującemu 
projekt  - Uniwersytetowi Przyrodniczemu we Wrocławiu, ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław. 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 iod@upwr.edu.pl. 

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* 

  

 

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