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REGULAMIN nr 2/Zad4/2018 
 

Rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach/doradztwie zawodowym dla studentów Uniwersytetu 
Rzeszowskiego prowadzonych przez Biuro Karier w- ramach zadania 4 – Moduł IV – Biura Karier 
w projekcie „Jednolity Program Zintegrowany Uniwersytetu Rzeszowskiego - droga do wysokiej 

jakości kształcenia” 
współfinansowanego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 

Europejskiego Funduszu Społecznego 
Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju 

Numer i nazwa Działania: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych 
 
 

§ 1 Postanowienia ogólne 
1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w Projekcie. 
2. Celem Projektu  jest wspieranie świadczenia wysokiej jakości w edukacji na poziomie 

wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. 
3. Wszelkie działania w Projekcie będą realizowane z poszanowaniem zasad równości 

szans płci i niedyskryminacji. 
4. Szczegółowe informacje o oferowanych w ramach Projektu formach wsparcia znajdują 

się na stronie internetowej projektu: www.wer-ur.pl. 
 

§ 2 Definicje 
1. Instytucja Pośrednicząca – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą przy 

ul. Nowogrodzkiej 47a, 00–695 Warszawa.  
2. Projekt – projekt pt. „Jednolity Program Zintegrowany Uniwersytetu Rzeszowskiego – 

droga do wysokiej jakości kształcenia”.  
3. Beneficjent – podmiot realizujący Projekt, tj. Uniwersytet Rzeszowski (UR).  
4. Formularz rekrutacyjny – dokument stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego 

Regulaminu, który wypełnia kandydat w celu przystąpienia do procesu rekrutacji do 
Projektu. 

5. Formularz zgłoszeniowy – dokument stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego 
Regulaminu, który wypełnia kandydat, który przeszedł pozytywnie proces rekrutacji.  

6. Kandydat/Kandydatka – osoba zainteresowana udziałem w Projekcie, która przystępuje 
do procesu rekrutacji.  

7. Uczestnik Projektu– student Uniwersytetu Rzeszowskiego, 4 ostatnich semestrów 
studiów I, II stopnia lub jednolitych magisterskich, stacjonarnych i niestacjonarnych, 
z którym została podpisana Umowa na szkolenie/doradztwo zawodowe stanowiąca 
załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.  

8. Komisja – Komisja Rekrutacyjna powołana decyzją Kierownika Projektu.  
9. Szkolenia – forma wsparcia, o której mowa w § 5 pkt. 3. 
10. Doradztwo zawodowe - forma wsparcia, o której mowa w § 5 pkt. 1 i 2. 
11. Biuro Karier UR – jednostka odpowiedzialna za realizację zadania nr IV, której siedziba 

znajduje się w budynku Biblioteki UR ul. S.Pigonia 8, 35-959 Rzeszów, pok. nr 9-10, tel.: 
17 872 10 92.  
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§ 3 Zasady rekrutacji 
1. Informacja o terminach rekrutacji na Szkolenia oraz Doradztwo zawodowe zostanie 

zamieszczona na stronie internetowej Biura Karier Uniwersytetu Rzeszowskiego: 
https://biurokarier.ur.edu.pl/, stronie Projektu, o której mowa w § 1 ust. 4. oraz w formie 
papierowej na terenie Uniwersytetu Rzeszowskiego.  

2. Formularz rekrutacyjny będzie można wypełnić i wydrukować za pośrednictwem zakładki 
udostępnionej na podanych w ustępie 1 stronach www, z podanej strony będzie można 
pobrać pozostałe dokumenty składane w procesie rekrutacji bądź otrzymać osobiście 
w wersji papierowej  w Biurze Karier UR. 

3. Zgłoszenia Kandydatów chętnych do udziału w Szkoleniach lub Doradztwie zawodowym 
będą przyjmowane  tylko w terminie rekrutacji, o którym mowa w § 3 ust. 1.  

4. Przewiduje się stworzenie listy rezerwowych składającej się z wszystkich osób, które 
przystąpiły do procesu rekrutacji, spełniły wymogi formalne, a nie zostały zakwalifikowane 
do udziału w wybranym przez siebie Szkoleniu z powodu wyczerpania liczby miejsc. 

5. Zgłoszenia, które wpłyną do Biura Karier UR będą podlegać rejestracji. Zgłoszenia 
otrzymane przed terminem lub po terminie rekrutacji nie będą brane pod uwagę. Jeżeli 
rekrutacja zostanie przedłużona, to termin końcowy składania zgłoszeń jest dniem 
zakończenia dodatkowej rekrutacji. 

6. Prawidłowe zgłoszenie uczestnictwa w Projekcie musi zawierać: 
a) poprawnie wypełniony Formularz rekrutacyjny, 
b) inne wymagane przez projekt dokumenty, które każdorazowo zostaną wskazane 

w informacji o terminie Szkolenia lub Doradztwa zawodowego.  
7. O zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie decydować będzie Komisja Rekrutacyjna na 

podstawie kryteriów wymienionych w §6. 
8. Komisja rekrutacyjna przy ocenie dokumentów rekrutacyjnych zobligowana będzie do 

wypełnienia Protokołu rekrutacji. 
9. Dokumenty rekrutacyjne niekompletne lub zawierające uchybienia formalne będą 

odrzucane i nie będą podlegały dalszej ocenie. 
10. Na podstawie oceny dokonanej przez Komisję rekrutacyjną, i z uwzględnieniem zasad, 

o których mowa w § 6, dla każdego Szkolenia sporządzona zostanie lista uczestników oraz 
lista rezerwowa.  

11. Kandydat zgłaszając się do udziału w Projekcie, jednocześnie wyraża zgodę na  
rozpowszechnienie przez Beneficjenta informacji o rezultatach rekrutacji za pośrednictwem 
Internetu.  

12. Kandydat/Kandydatka zakwalifikowany/a przez Komisję Rekrutacyjną do udziału 
w Projekcie staje się Uczestnikiem Projektu z chwilą podpisania umowy na 
szkolenie/doradztwo oraz innych stosownych dokumentów tj. m.in.: 
a) Formularza zgłoszeniowego, 
b) Oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem, 
c) Oświadczenie uczestnika projektu w związku z obowiązkiem informacyjnym 

realizowanym w związku z art. 13 i art. 14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 

d) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na bezpłatne wykorzystanie wizerunku  
e) W przypadku osoby z niepełnosprawnością zobowiązana jest do przedłożenia 

kserokopii aktualnego orzeczenia o niepełniosprawności lub stosownego oświadczenia. 
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f) innych wymaganych przez Projekt dokumentów, które każdorazowo zostaną wskazane 
w informacji o terminie Szkolenia lub Doradztwa zawodowego. 

13. W przypadku Doradztwa zawodowego, Biuro Karier prowadzi rekrutację ciągłą. 
 

§ 4 Procedura rekrutacji na Szkolenia  
1. Prawidłowe wypełnienie i dostarczenie do Biura Karier UR w określonym terminie rekrutacji 

dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 6.  
2. Rejestracja i weryfikacja złożonych dokumentów. 
3. Sporządzenie list zakwalifikowanych Uczestników poszczególnych Szkoleń oraz list 

rezerwowych. 
4. Poinformowanie wszystkich osób (drogą e-mail lub telefoniczną) o wynikach rekrutacji. 
5. Złożenie przez Kandydatów dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 12. 
6. W przypadku niewypełnienia limitu miejsc, nabór uzupełniający zgodnie z listą rezerwową, 

o której mowa w § 3 ust. 10.  
 

§ 5 Zakres oraz zasady odbywania wsparcia 
W ramach projektu zaplanowano następujące wsparcie dla Uczestnika Projektu: 

1) Proces doradczy czyli indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym (np. omówienie 
potencjału zawodowego, zaplanowanie ścieżki edukacyjnej i/lub zawodowej, omówienie 
dokumentów aplikacyjnych i udziału w rekrutacjach, itp.).  

2) Analizę kompetencji wraz z omówieniem wyników raportu. 
3) Szkolenia i warsztaty: umiejętności miękkich (16h) oraz przedsiębiorczości (20h). 

 
§ 6 Warunki uczestnictwa 

1. O udział w Szkoleniu i/lub Doradztwie zawodowym mogą ubiegać się studenci Uniwersytetu 
Rzeszowskiego, 4 ostatnich semestrów studiów I, II stopnia lub jednolitych magisterskich, 
stacjonarnych i niestacjonarnych, poparte okazaniem ważnej legitymacji studenckiej oraz 
przedłożeniu odpowiedniego zaświadczenia o średniej ocen z semestru poprzedzającego 
uczestnictwo w Projekcie, wystawionego przez dziekanat lub wydruku z Wirtualnej Uczelni. 

2. Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, o zakwalifikowaniu na Szkolenie decydować będą następujące 
kryteria formalne, które musi spełnić każdy ubiegający się Kandydat: 
1) być studentem Uniwersytetu Rzeszowskiego, 4 ostatnich semestrów studiów I, II stopnia lub 

jednolitych magisterskich, stacjonarnych i niestacjonarnych, 
2) złożyć formularz zgłoszeniowy i wymagane dokumenty, o których mowa w § 3 ust. 12. 

3. O zakwalifikowaniu kandydata na wybrane przez niego Szkolenie decyduje: 
1) Średnia ocen z semestru poprzedzającego uczestnictwo w Projekcie: 

a) 4,5-5 – 4 pkt 
b) 4-4,49 – 3 pkt 
c) 3,5-3,99 – 2 pkt 
d) 3-3,49 – 1 pkt 

2) Osoba z niepełnosprawnością  (3 pkt) 
3) kolejność zgłoszeń (1 pkt dla pierwszych 50 zgłoszeń) 

4. Uczestnik Projektu może korzystać z jednej lub kilku form wsparcia. 
5. Z zastrzeżeniem § 9 ust. 2, Udział Uczestnika Projektu w Projekcie jest bezpłatny. 
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§ 7 Uprawnienia Beneficjenta 
1. Beneficjent zastrzega sobie prawo skreślenia Uczestnika Projektu z listy uczestników 

w przypadku naruszenia przez niego niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia 
społecznego. 

2. Beneficjent może w szczególności skreślić Uczestnika Projektu z listy uczęszczających gdy jego 
absencja przekroczyła próg określony w §8 ust. 2 pkt. 3 z zastrzeżeniem pkt. 5. 

3. Beneficjent zastrzega, że w procesie rekrutacji przyjmowane będą tylko kompletne  
i poprawnie wypełnione dokumenty, które muszą mieć wypełnione wszystkie pola i być 
podpisane w sposób czytelny przez Kandydata do uczestnictwa w Szkoleniu lub Doradztwie 
zawodowym oraz opatrzone datą, dostarczone w okresie trwającej rekrutacji. 

 
§ 8 Prawa i obowiązki Uczestnika Projektu 

1. Każdy Uczestnik Projektu ma prawo do:  
1) zgłaszania uwag i oceny Szkoleń i Doradztwa zawodowego, w których uczestniczył, 

wyrywkowo może zostać przeprowadzona ankieta oceny prowadzących zajęcia; 
2) otrzymania materiałów szkoleniowych, promocyjnych i innych pomocy dydaktycznych 

niezbędnych do uczestnictwa w Szkoleniu lub Doradztwie zawodowym; 
3) otrzymania certyfikatu bądź zaświadczenia o uczestnictwie w danym działaniu w ramach 

Projektu „Jednolity Program Zintegrowany Uniwersytetu Rzeszowskiego - droga do wysokiej 
jakości kształcenia” po spełnieniu wymagań, określonych w §8 ust.2 pkt.3. 

2. Każdy Uczestnik Projektu zobowiązuje się do: 
1) zapoznania się z informacją, że projekt finansowany jest z Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój, Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo 
wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych; 

2) wypełniania w trakcie trwania szkolenia   ankiet ewaluacyjnych i testów sprawdzających, 
a także udzielania wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w Szkoleniu;  

3) uczestnictwa w min. 80% liczby godzin dydaktycznych zajęć w ramach Szkolenia co 
potwierdzi każdorazowo podpisem na liście obecności; 

4) bieżącego informowania personelu Projektu o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić 
jego dalszy udział w Projekcie; 

5) dostarczenia do Biura Karier UR niezwłocznie (tj. w terminie do 7 dni) zaświadczenia 
lekarskiego (lub innego dokumentu potwierdzającego przyczynę nieobecności) w celu 
usprawiedliwienia nieobecności na ponad 20% liczby godzin dydaktycznych zajęć w ramach 
Szkolenia oraz ustalenia formy uzupełnienia zaległości. 
 

 
§9 Rezygnacja z uczestnictwa 

1. Kandydat, który zrezygnuje z udziału w Szkoleniu lub Doradztwie zawodowym, a pozytywnie 
przejdzie proces rekrutacji, jest zobowiązany do zgłoszenia rezygnacji najpóźniej do dnia 
zawarcia Umowy (bez podania przyczyny). 

2. Rezygnacja z uczestnictwa w Szkoleniu lub Doradztwie zawodowym w jego trakcie lub 
skreślenia z listy Uczestnika Projektu, spowodowanego niewypełnieniem postanowień 
zawartych w Regulaminie (m.in. obecność na zajęciach) lub naruszeniem zasad współżycia 
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społecznego wymaga od Uczestnika Projektu zwrotu kosztów Szkolenia lub Doradztwa 
zawodowego. Beneficjent może żądać zwrotu ww. kosztów również na drodze sądowej. 

3. W uzasadnionych wypadkach losowych, np. długotrwała choroba Uczestnika Projektu 
potwierdzona zaświadczeniem lekarskim, uniemożliwiających mu udział w Projekcie 
Beneficjent może na pisemny i udokumentowany wniosek Uczestnika Projektu odstąpić od 
domagania się od niego zwrotu kosztów spowodowanych rezygnacją ze Szkolenia lub 
Doradztwa zawodowego. 

4. W przypadku rezygnacji Uczestnika Projektu ze Szkolenia lub Doradztwa zawodowego 
w terminie, o którym mowa w ust. 1, na jego miejsce zostanie zakwalifikowana osoba z listy 
rezerwowej wg kolejności. 

 
§10 Zasady monitoringu i ewaluacji 

1. Zgodnie z wymogami Projektu wszyscy Uczestnicy Projektu podlegają ewaluacji i systemowi 
Badania Losów Zawodowych Absolwentów, mającemu na celu ocenę skuteczności działań 
podjętych w ramach Projektu.  

2. Uczestnicy Projektu, którzy skorzystali ze wsparcia w ramach działań przewidzianych 
w Projekcie zobowiązani są do udzielania informacji dotyczącej ich aktualnego statusu na rynku 
pracy. 

3. Monitoring prowadzony będzie w trakcie i po zakończeniu realizacji Projektu, w tym Uczestnik 
Projektu zobowiązany jest: 

a. przekazać informację dotyczącą jego sytuacji po zakończeniu udziału w Projekcie – do 4 tygodni 
od zakończenia udziału, 

b. wypełnić ankietę ewaluacyjną max. do 6 miesięcy  od zakończenia udziału w Projekcie, 
c. przekazać do Biura Karier UR oświadczenia o zakończeniu kształcenia lub podjęciu zatrudnienia1 

(do 3 miesięcy udziału w Projekcie),  
d. wypełnić elektroniczny kwestionariusz ankiety BLZA, który otrzyma w ciągu 12 miesięcy po 

zakończeniu kształcenia. 
 

§ 11 Ochrona danych osobowych 
1. Kandydat/Kandydatka jest zobowiązany/a do przekazania swoich danych osobowych 

niezbędnych do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020. 

2. Wypełniając formularz zgłoszeniowy Kandydat/Kandydatka wyraża zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych przez Beneficjenta, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) oraz Ustawą z dnia 10 
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych  (Dz.U. 2018 poz. 1000) w celu przeprowadzenia 
rekrutacji w ramach Projektu.  

3. Dane osobowe Kandydata/Kandydatki nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub 
organizacji międzynarodowej. 

4. Dane osobowe Kandydata/Kandydatki nie będą poddawane zautomatyzowanemu 
podejmowaniu decyzji. 

                                                           
1 Ww. zatrudnienie rozumiane jest jako: zawarcie umowy pracę na okres minimum 3 miesięcy w wymiarze co najmniej 
½ etatu, umowy/ów cywilnoprawnej/ych zawartej/ych na okres co najmniej 3 miesięcy, samozatrudnienie lub rozpoczęcie 
działalności gospodarczej trwające co najmniej 3 miesiące.  
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5. Dane osobowe Kandydata/Kandydatki będą przechowywane do czasu rozliczenia Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020 oraz zakończenia archiwizowania 
dokumentacji. 

6. Kandydat/Kandydatka może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając 
wiadomość na adres poczty elektronicznej: iod@miir.gov.pl lub adres poczty Inspektora 
Ochrony Danych Uniwersytetu Rzeszowskiego iod@ur.edu.pl. 

7. Kandydat/Kandydatka ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest  
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Kandydat/Kandydatka ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia 
lub ograniczenia przetwarzania. 

9. Zarówno Kandydatom jak i Uczestnikom Projektu przysługuje prawo do wglądu w treść swoich 
danych osobowych, do dokonania ich zmiany oraz żądania ich usunięcia.  

10. Wypełniając formularz zgłoszeniowy uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie 
wizerunku przez Beneficjenta zgodnie z załącznikiem nr 6. 

 
 

§ 12 Postanowienia końcowe 
1. Niniejszy Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie wchodzi w życie z dniem: 

 03.09.2018 r. i obowiązuje do końca realizacji Projektu, tj. do 28 lutego 2022 r. 
2. Ogólny nadzór nad realizacją Projektu oraz rozstrzyganie spraw nieuregulowanych  

w Regulaminie Projektu należy do kompetencji Kierownika Projektu, zgodnie z przepisami 
obowiązującego prawa, w tym z regulacjami wynikającymi z Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój, Kodeksu Cywilnego oraz regulaminów i zarządzeń wewnętrznych 
Uniwersytetu Rzeszowskiego. 

3. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie może ulec zmianie w sytuacji zmiany 
wytycznych lub dokumentów programowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój, jak również w innych uzasadnionych przypadkach. Wszelkie zmiany niniejszego 
Regulaminu wymagają formy pisemnej i podania do publicznej wiadomości poprzez 
umieszczenie go w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej Projektu. 

4. Beneficjent nie ponosi odpowiedzialności wobec Uczestników Projektu w przypadku 
wstrzymania finansowania Projektu przez Instytucję Pośredniczącą, w tym również 
spowodowanego brakiem środków na realizację Projektu. 

5. Zmiana regulaminu nie powoduje zmiany umowy z Uczestnikiem Projektu. 
6. Uczestnik Projektu pisemnie potwierdza zapoznanie się z Regulaminem. 
7. Wszelkie sprawy związane z interpretacją Regulaminu rozstrzygane są przez Kierownika 

Projektu po uzyskaniu opinii Koordynatora i/lub Radcy Prawnego.  
8. Regulamin jest dostępny w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej Projektu:  

www.wer-ur.pl 
9. Integralną częścią Regulaminu są wymagane załączniki. 
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Załączniki: 

1. Formularz rekrutacyjny  
2. Formularz  zgłoszeniowy  
3. Umowa na realizację szkolenia/doradztwa zawodowego  
4. Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem  
5. Oświadczenie uczestnika projektu w związku z obowiązkiem informacyjnym 

realizowanym w związku z art. 13 i art. 14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679  

6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na bezpłatne wykorzystanie wizerunku  
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Załącznik nr 4 

 

Rzeszów, ……………. 

……………………………………………………….   
(imię i nazwisko Uczestnika Projektu) 
 
 
 

Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem  

Oświadczam, że zostałam(em) zapoznana(y) z treścią Regulaminu nr 2/Zad4/2018 - Rekrutacji i uczestnictwa 

w szkoleniach/doradztwie zawodowym dla studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego prowadzonych przez 

Biuro Karier w ramach zadania 4 – Moduł IV – Biura Karier w ramach projektu „Jednolity Program 

Zintegrowany Uniwersytetu Rzeszowskiego – droga do wysokiej jakości kształcenia, POWR.03.05.00-00-z050/17”. 

 

……………………………………………. 
              (podpis Uczestnika Projektu) 
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Załącznik nr 5 

 

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. Jednolity Program Zintegrowany Uniwersytetu Rzeszowskiego – 
droga do wysokiej jakości kształcenia POWR.03.05.00-00-z050/17 przyjmuję do wiadomości, iż: 
1. Administratorem moich danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego 

pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-
2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa. 

2. Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 
ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  – dane 
osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO 
WER) na podstawie:  
1) w odniesieniu do zbioru „Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój”: 

a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia  
17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.), 

b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia  
17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie 
Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470, z późn. zm.), 

c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.); 

2) w odniesieniu do zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów 
operacyjnych”:  
a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia  

17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, 

b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia  
17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie 
Rady (WE) nr 1081/2006, 

c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.), 

d) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. 
ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania 
Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między 
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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 Jednolity Program 
Zintegrowany Uniwersytetu Rzeszowskiego – droga do wysokiej jakości kształcenia POWR.03.05.00-00-
z050/17, 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  - 
Uniwersytet Rzeszowski, al. Tadeusza Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów oraz podmiotom, które na zlecenie 
beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu - 
………………………………………………………………………………… ………………………………………………. (nazwa 
i adres ww. podmiotów). Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania 
ewaluacyjne na zlecenie 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 podstawie2: 
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.). 

                                                           
2 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 - Narodowe Centrum 
Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa, beneficjentowi realizującemu projekt  - 
Uniwersytet Rzeszowski, al. Tadeusza Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów oraz podmiotom, które na zlecenie 
beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu - 
………………………………………………………………………………… ………………………………………………. (nazwa 
i adres ww. podmiotów). Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania 
ewaluacyjne na zlecenie 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@ur.edu.pl – mgr Krystian Antochów Inspektor 
Ochrony Danych Uniwersytetu Rzeszowskiego. 

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. 

mailto:iod@miir.gov.pl
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Załącznik nr 6 
 

Rzeszów, ……………. 
 

Oświadczenie Uczestnika Projektu 
o wyrażeniu zgody na bezpłatne wykorzystanie wizerunku 

 
Ja niżej podpisany/a ........................................................................................................................................... 

(imię i nazwisko) 

w związku z przystąpieniem do Projektu „Jednolity Program Zintegrowany Uniwersytetu Rzeszowskiego – droga 
do wysokiej jakości kształcenia POWR.03.05.00-00-z050/17”, realizowanego jest przez Uniwersytet Rzeszowski  
w ramach Programu dla Europy Środkowej oraz współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyrażam zgodę na nieodpłatne, wielokrotne i bezterminowe 
utrwalenie i rozpowszechnianie mojego wizerunku utrwalonego na zdjęciach wykonanych w ramach działań 
promocyjnych i archiwizacyjnych do Projektu, na stronie internetowej Organizatora: www.ur.edu.pl, na 
stronie internetowej projektu: www.wer-ur.pl., w publikacjach oraz za pośrednictwem wszelkich pozostałych 
mediów/kanałów dystrybucji informacji o Projekcie. Jednocześnie oświadczam, że wykorzystanie tych zdjęć 
nie stanowi naruszenia moich dóbr osobistych. Zdjęcia te mogą być wykorzystane wyłącznie do promocji i 
komunikacji Projektu.  
 

………………………………………………………………  
Miejscowość i data Czytelny podpis 

 

 


