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Szkolenie z kompetencji międzykulturowych  
dla kadry administracyjnej Politechniki Gdańskiej  

 
Regulamin rekrutacji i udziału w szkoleniu z kompetencji międzykulturowych dla kadry 

administracyjnej Politechniki Gdańskiej w ramach projektu Welcome to Poland 2019  

nr PPI/WTP/2019/1/00029/U/001: ”Pogłębianie procesu internacjonalizacji na Politechnice 

Gdańskiej poprzez szkolenia kompetencyjne dla pracowników administracyjnych oraz wdrożenie 

usprawnień organizacyjnych”.   

  
 

§1  
Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady i warunki udziału w szkoleniu (dalej: 

Szkolenie) organizowanego przez Dział Międzynarodowej Współpracy Akademickiej (dalej: 

DMWA) Politechniki Gdańskiej (dalej: PG) jako beneficjenta projektu Welcome to Poland 2019 

nr PPI/WTP/2019/1/00029/U/001: ”Pogłębianie procesu internacjonalizacji na Politechnice 

Gdańskiej poprzez szkolenia kompetencyjne dla pracowników administracyjnych oraz wdrożenie 

usprawnień organizacyjnych” (dalej: Projekt).  

2. Celem Szkolenia jest podniesienie kompetencji międzykulturowych pracowników 

administracyjnych PG (dalej: Pracownicy) obsługujących obcokrajowców (pracowników, gości, 

studentów) w ramach obowiązków służbowych.   

3. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.  

 

 

§2 
Organizacja szkolenia 

 
1. Szkolenie odbywa się w formie stacjonarnej na terenie PG w terminach podanych  

w ogłoszeniu na stronie internetowej DMWA, zgodnie z harmonogramem.  

2. DMWA zastrzega sobie prawo do zmiany formy Szkolenia na formę online w razie wystąpienia 

sytuacji pandemicznej wymagającej wprowadzenia obostrzeń sanitarnych i bezpieczeństwa. 

3. Szkolenie zostanie przeprowadzone w ciągu 4 dni i obejmuje 16 godzin 

dydaktycznych/lekcyjnych łącznie (16*45 min). Przewidziana jest przerwa kawowa. 

4. Każdy Pracownik ma prawo realizować Szkolenie w godzinach pracy.  
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5. Maksymalna liczba uczestników Szkolenia wynosi 64 osoby. Liczba uczestników szkolenia  

w jednej grupie jest ograniczona do 11 osób. 

6. W przypadku zmniejszenia się liczby osób w grupie w trakcie trwania Szkolenia, warunki 

Szkolenia nie ulegają zmianie.  

 
 

§3 
Ogólne zasady rekrutacji  

 
1. Szkolenie zostanie zrealizowane z poszanowaniem zasad równości szans kobiet i mężczyzn oraz 

osób z niepełnosprawnościami poprzez następujące działania: 

a) przeprowadzenie procesu rekrutacji w sposób niedyskryminujący, jawny i zgodny z polityką 

równościową, w tym umieszczenie w formularzu rejestracyjnym miejsca, w którym Pracownicy 

będą mogli wpisywać swoje szczególne potrzebne dot. organizacji Szkolenia (w tym potrzeby 

związane z dostępnością architektoniczną miejsca Szkolenia, koniecznością zapewniania 

tłumacza Języka Polskiego Migowego itp.),  

b) zapewnienie równego dostępu dla wszystkich zainteresowanych kwalifikujących się do udziału 

w Szkoleniu,  

c) przestrzeganie zasady równości szans przez personel realizujący Szkolenie, 

d) kładzenie nacisku na stosowanie równościowego języka w publikacjach internetowych czy 

materiałach drukowanych. 

 

§4 
Szczegółowe zasady rekrutacji 

 
1. O rozpoczęciu rekrutacji na Szkolenie informować będą komunikaty zamieszczone na stronie 

internetowej DMWA oraz w biuletynie dla Pracowników PG.  

2. Osoby zainteresowane uczestnictwem w Szkoleniu muszą wypełnić i przesłać formularz 

zgłoszeniowy. Link do formularza znajduje się na stronie internetowej DMWA.  

3. Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.  

4. Termin przesłania formularza zgłoszeniowego mija 20 września 2021 roku.  

5. O przyjęciu na Szkolenie decyduje weryfikacja formularza zgłoszeniowego przez DMWA pod 

kątem zasadności udziału w Szkoleniu, czyli zgodności z zakładaną grupą docelową (w tym celu 

DMWA będzie kontaktował się z bezpośrednim przełożonym Pracownika, który prześle 

formularz zgłoszeniowy) oraz kolejność zgłoszeń (liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona).  
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6. O zakwalifikowaniu się Pracownika do udziału w Szkoleniu DMWA poinformuje uczestników 

Szkolenia oraz kierowników właściwych jednostek PG drogą mailową najpóźniej do dnia 24 

września 2021 roku.  

7. Formularze rejestracyjne niekompletne i/lub złożone po terminie nie będą przyjmowane.  

8. W przypadku niedostatecznego zainteresowania uczestnictwem w Szkoleniu przeprowadzone 

zostaną dodatkowe działania informacyjne adresowane zarówno do potencjalnych kandydatów, 

jak i kierowników poszczególnych jednostek PG.  

 
 

§5 
Prawa i obowiązki uczestnika Szkolenia 

 
1. Uczestnik ma obowiązek wziąć w min. 3 na 4 spotkania zaplanowane w ramach Szkolenia (do 

ukończeniu Szkolenia konieczna jest frekwencja na poziomie min. 75%).  

2. Każdy Pracownik, po zakwalifikowaniu się do udziału w Szkoleniu, zobowiązuje się do 

wypełnienia i podpisania przed rozpoczęciem Szkolenia formularza danych osobowych 

uczestnika (załącznik nr 1 do Regulaminu) oraz zapoznania się i podpisania Klauzuli 

informacyjnej WTP (załącznik nr 2 do Regulaminu), Oświadczenia RODO (załącznik nr 3  

do Regulaminu) oraz Oświadczenia RODO NAWA WTP (załącznik nr 3 do Regulaminu). 

3. Wyżej wymienione dokumenty uczestnik Szkolenia jest zobowiązany dostarczyć do siedziby 

DMWA najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania mailowej informacji  

o zakwalifikowaniu się do udziału w Szkoleniu.  

4. Niedostarczenie przez Pracownika wszystkich dokumentów, o których mowa powyżej w terminie 

wymienionym w ustępie wyżej niniejszego paragrafu, jest jednoznaczne ze skreśleniem 

Pracownika z listy uczestników Szkolenia i niedopuszczeniem Pracownika do udziału  

w Szkoleniu.    

5. Każdy uczestnik Szkolenia zobowiązuje się do: uzupełnienia ankiety ewaluacyjnej on-line 

Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA), uzupełnienia ankiety oceny jakościowej 

Szkolenia po zakończeniu Szkolenia oraz zaliczenia testu kompetencji.  

6. Każdy uczestnik po zakończeniu Szkolenia, otrzyma zaświadczenie o ukończeniu Szkolenia, 

według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu. Warunkiem otrzymania 

zaświadczenie o ukończeniu szkolenia jest min. 75% frekwencja na Szkoleniu oraz zaliczenie 

testu kompetencji, o którym mowa w paragrafie powyżej.  

7. Zaświadczenia o ukończeniu Szkolenia zostaną wystawione przez prowadzącego  

i przekazane uczestnikom Szkolenia za pośrednictwem DMWA w terminie 14 dni po 

zakończonym Szkoleniu i po zweryfikowaniu przez DMWA list obecności. 
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8. Rezygnacja z udziału w Szkoleniu będzie możliwa jedynie w uzasadnionych przypadkach i wiąże 

się z wcześniejszym poinformowaniem o tym fakcie DMWA przy czym przez wcześniejsze 

poinformowanie rozumienie się minimum na 7 dni przed planowaną datą Szkolenia. W takim 

przypadku do szkolenia powołane mogą być osoby z listy rezerwowej powstałej na etapie 

rekrutacji do udziału w Szkoleniu.  

 

§6 
Prawa i obowiązki Organizatora 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do: 

a) żądania od uczestników Szkolenia złożenia dodatkowych dokumentów i oświadczeń związanych 

z udziałem w Szkoleniu i Projekcie, 

b) zmiany terminu Szkolenia, 

c) dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. 

2. Organizator jest zobligowany do: 

a) zapewnienia kadry merytorycznej posiadającej kwalifikacje w zakresie prowadzonego w ramach 

Projektu Szkolenia, 

b) zapewnienie zaplecza technicznego i lokalowego do przeprowadzenia Szkolenia,  

c) przestrzegania w procesie rekrutacji zasady równości szans, 

d) zapewnienia wyrównywania szans osób z niepełnosprawnościami.  

 

§7 
Postanowienia końcowe 

 
1. Kwestie nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzygane są przez Kierownika DMWA 

oraz obowiązujące zasady Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i Kodeks 

Cywilny. 

2. Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące szkolenia, w tym rekrutacji, należy wysyłać na adres 

mailowy international@pg.edu.pl.  

3. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej i są publikowane na 

stronie internetowej DMWA. 

4. Wszyscy uczestnicy Szkolenia są zobowiązani zaakceptować Regulamin i przestrzegać jego 

zapisów. 

 

cd. na  kolejnej stronie 
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Załączniki do Regulaminu - wzory dokumentów dla uczestnika Szkolenia:  

 

Załącznik nr 1: Formularz danych osobowych uczestnika 

Załącznik nr 2: Klauzula informacyjna WTP 

Załącznik nr 3: RODO PO WER Oświadczenie uczestnika projektu  

Załącznik nr 4: RODO NAWA Oświadczenie uczestnika projektu 

Załącznik nr 5: Wzór certyfikatu uczestnictwa w szkoleniu 
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Załącznik nr 1: Formularz danych osobowych uczestnika 

 

 

Załącznik nr 6 do umowy – Formularz danych osobowych 

uczestnika do wprowadzania do systemu 

teleinformatycznego Agencji w zakresie monitorowania 

uczestników projektu 

  

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNIKA PROJEKTU  

Dane dotyczące 

projektu 

Projekt pozakonkursowy Narodowej Agencji Wymiany 

Akademickiej pn. „Podniesienie kompetencji kadry 

akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z 

zagranicy – Welcome to Poland”, nr projektu POWR.03.03.00-

IP.08-00-P14/18, realizowany w ramach Działania: 3.3 

Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego, PO 

WER 

Numer umowy o 

finansowanie 

 

PPI/WTP/2019/1/000……/U/001 

Nazwa Beneficjenta 

NAWA 

(Uczelni/instytutu) 

 

 

 

Dane Beneficjenta (uczelni/instytutu)   

Kraj Nazwa instytucji NIP 

   

Brak NIP  

Typ instytucji w tym 

  

Województwo Powiat Gmina 

   

Miejscowość Ulica 

  

Nr budynku Nr lokalu Kod pocztowy 

   

Obszar wg stopnia 

urbanizacji 

(DEGURBA) 

Telefon kontaktowy Adres e-mail 
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Dane uczestników projektów   

Kraj Rodzaj uczestnika Nazwa instytucji 

   

Imię Nazwisko PESEL 

   

Brak PESEL  

Płeć Wiek w chwili 

przystąpienia do 

projektu 

Wykształcenie 

   

Województwo Powiat Gmina 

   

Miejscowość Ulica 

  

Nr budynku Nr lokalu Kod pocztowy 

   

Obszar wg stopnia 

urbanizacji 

(DEGURBA) 

Telefon kontaktowy Adres e-mail 

   

 

Status uczestnika projektu w chwili przystąpienia do projektu 

Osoba należąca do mniejszości 

narodowej lub etnicznej, migrant, 

osoba obcego pochodzenia 

 

Osoba bezdomna lub dotknięta 

wykluczeniem z dostępu do 

mieszkań 

 

Osoba z niepełnosprawnościami  

Osoba w innej niekorzystnej sytuacji 

społecznej 
 

 

 

 

 

 

…..………………………………………………..…

…..…… 

MIEJSCOWOŚĆ I DATA 

 

 

 

…………………………………………………………………………

..…… 

CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU 
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…..……………………………………………………

….…… 

MIEJSCOWOŚĆ I DATA 

 

 

 

………………………………………………………………………..

…….. 

CZYTELNY PODPIS OSOBY PRZYJMUJĄCEJ 

FORMULARZ PO STRONIE UCZELNI/INSTYTUTU 
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Załącznik nr 2: Klauzula informacyjna WTP 

 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA  

na potrzeby projektu „Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji 
w przyjmowaniu osób z zagranicy - Welcome to Poland”  

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), 
dalej „RODO”, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej z siedzibą przy ul. Polnej 40 w 
Warszawie (kod 00-635) informuje, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju 

regionalnego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014-2020, z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa. 

Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mailowy: 

kancelaria@miir.gov.pl lub pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby 

Administratora.  

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan 

skontaktować poprzez e-mail: iod@miir.gov.pl lub pisemnie przekazując korespondencję na 

adres siedziby Administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we 

wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 

związanych z przetwarzaniem danych. Administrator powierzył przetwarzanie Pani/Pana 

danych osobowych, na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie projektu, Narodowej 

Agencji Wymiany Akademickiej. Może się Pani/Pan również skontaktować z inspektorem 

ochrony danych Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej poprzez e-mail 

odo@nawa.gov.pl.  

3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014-2020 odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c oraz art. 9 ust. 2 lit. g 

RODO: −rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 

r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu 

Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności 

i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) 

nr 1083/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.320, z późn. zm.); −rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) NR 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego 

Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 

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

Wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego 

szczegółowe przepisy wykonawcze do Rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Rady (UE) 

nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych 

informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a 
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instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 

z 30.09.2014); − ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.  

4. Pani/ Pana dane osobowe będę przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu, 

w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, 

monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-

promocyjnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.  

5. Podanie danych jest wymogiem niezbędnym do realizacji ww. celu, o którym mowa w pkt. 4. 

Konsekwencje niepodania danych osobowych wynikają z przepisów prawa, w tym 

uniemożliwiają udział w projekcie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014-2020.  

6. Pani/ Pana dane osobowe zostały powierzone Instytucji Pośredniczącej – Narodowemu 

Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą przy ul. Nowogrodzkiej 47a w Warszawie (kod 00-695), 

beneficjentowi realizującemu projekt - Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z siedzibą 

przy ul. Polnej 40 w Warszawie (kod 00-635) oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta 

uczestniczą w realizacji projektu (podmioty obsługujące rejestrację uczestników, 

przygotowujące materiały konferencyjne). Pani/ Pana dane osobowe mogą zostać również 

powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, 

Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta ewaluacje, kontrole i audyt w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.  

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

z obowiązującym prawem.  

8. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 4, 

do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów 

prawa.  

9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące 

uprawnienia: prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.  

10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych, przysługuje 

Pani/ Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 

danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

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

profilowane.  

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

 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 Podpis osoby, która zapoznała się z klauzulą informacyjną  
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Załącznik nr 3: RODO PO WER Oświadczenie uczestnika projektu  

 

 

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. Podniesienie kompetencji kadry akademickiej 

i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy - Welcome to Poland 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, 
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b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia  
17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006, 

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

d) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. 
ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do 
przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące 
wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, 
audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str. 1). 

3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu Podniesienie 
kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy - 
Welcome to Poland, 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 - Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, ul. Polna 40, 
00-635 Warszawa, oraz podmiotom oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą 
w realizacji projektu - …………………………..nazwa i adres uczelni………………………………………….. 
(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 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 
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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 - nie dotyczy 
(nazwa i adres właściwej Instytucji Pośredniczącej), beneficjentowi realizującemu projekt  - nie 
dotyczy (nazwa i adres beneficjenta) oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą 
w realizacji projektu - nie dotyczy (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 odo@nawa.gov.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* 

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

mailto:iod@miir.gov.pl
mailto:odo@nawa.gov.pl
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Załącznik nr 4: RODO NAWA Oświadczenie uczestnika projektu 

 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU 

 

Ja, niżej podpisana/podpisany* _______________________, w związku z udziałem w Programie 

Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej pn. Welcome to Poland, przyjmuję do 

wiadomości, że: 

1. Administratorem przekazanych przeze mnie danych osobowych jest Narodowa Agencja 

Wymiany Akademickiej (ul. Polna 40 00-635 Warszawa), zwana dalej Agencją. 

2. Dane będą wykorzystywane w celu: 

1) realizacji zadań Agencji, wskazanych w ustawie z dnia 7 lipca 2017 r. o 

Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (Dz.U.2017.1530 ze zm.) (art. 6 ust. 

1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO), 

2) prowadzenia kontroli, ewaluacji i opracowań statystycznych przez Agencję (art. 

6 ust. 1 lit. e RODO) 

3. Dane osobowe mogą być przekazywane pracownikom Agencji, podmiotom 

współpracującym z Agencją przy realizacji jej zadań (w tym Ośrodkowi Przetwarzania 

Informacji – Państwowemu Instytutowi Badawczemu, al. Niepodległości 188B, 00-608 

Warszawa), podmiotom współpracującym z Agencją przy prowadzeniu kontroli, 

ewaluacji i opracowań statystycznych, organom uprawnionym na mocy przepisów 

prawa – zgodnie z przepisami RODO. 

4. Przekazanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w realizacji 

Programu. Odmowa przekazania danych oznacza pozostawienie wniosku bez 

rozpatrzenia lub brak możliwości uczestniczenia konkretnej osoby w realizacji 

Programu. 

5. Dane osobowe będą wykorzystywane przez okres przewidziany przepisami prawa lub 

niezbędny dla prowadzenia kontroli, ewaluacji lub wykonywania opracowań 

statystycznych. 

6. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo: 

1) żądania od Agencji dostępu przez nią do danych osobowych,  

2) sprostowania, usunięcia lub ograniczenia wykorzystania jej danych osobowych, 

3) wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystania jej danych osobowych, 

4) przenoszenia jej danych osobowych, 

5) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

- na zasadach określonych w RODO. 

7. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Adam Klimowski, odo@nawa.gov.pl. 
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MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU* 

 

 

DODATKOWA ZGODA UCZESTNIKA 

 

Dodatkowo wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych (imię, nazwisko, 

instytucja, e-mail, telefon kontaktowy w Programie Narodowej Agencji Wymiany 

Akademickiej pn. Welcome to Poland, w którym uczestniczyłam/uczestniczyłem) w celu 

przekazywania informacji o programach i działaniach Agencji w następującym zakresie: 

• newsletter do uczestników projektu z aktualnościami, 

• zaproszenia na spotkania/webinaria, 

• zaproszenia do wzięcia udziału w naborze, 

• informowanie o sukcesach/rezultatach. 

Podstawą dla wykorzystania danych jest moja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), którą mogę 

wycofać w każdym czasie (wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem 

wykorzystania danych w okresie, gdy zgoda obowiązywała). Przekazanie danych dla 

realizacji ww. celów jest dobrowolne. 

 

Dane mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Agencją przy realizacji ww. 

zadań - zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 

 

Dane osobowe będą wykorzystywane przez okres do 5 lat od momentu zakończenia 

udziału danej osoby w programie lub działaniu  realizowanym przez Agencję lub do 

momentu ewentualnego wycofania zgody. 

 

Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo: 

1) żądania od Agencji dostępu do moich danych osobowych,  

2) sprostowania, usunięcia lub ograniczenia wykorzystania moich danych 

osobowych, 

3) wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystania moich danych osobowych, 

                                                           
* W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna. 
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w ramach Działania określony we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN 14/18. 

 
 

4) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

- na zasadach określonych w RODO. 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Adam Klimowski, odo@nawa.gov.pl. 

 

 

 

 

 

 

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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akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy - Welcome to Poland”, realizowany 
w ramach Działania określony we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN 14/18. 

 
 

 

Załącznik nr 5: Wzór certyfikatu uczestnictwa 

 

Załącznik nr 6 do Podręcznika Beneficjenta 

Programu Welcome to Poland  

 

 

 

 

 

CERTYFIKAT 
 

 

  

Pani/Pan 

 

 

Imię i nazwisko 

 

 

uczestniczył w 

 

 

 tytuł wydarzenia 

 

 

 

w dniach (od……..do……) w…………………. (miejsce wydarzenia) 

 

 

 

 

 

……………………………………………………. 

data i podpis organizatora 
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Opis efektów uczenia się2: 

 

Proszę opisać efekty uczenia się w wyniku uczestnictwa w wydarzeniu z wykorzystaniem 

poniższego wzoru i katalogu pojęć. Zdefiniowane efekty uczenia się powinny być łatwe 

do weryfikacji. Dlatego należy unikać sformułowań zbyt ogólnych i skomplikowanych, 

język opisu powinien być prosty i precyzyjny.  

 

Wiedza (zna i rozumie…)3 

 

Np.  

 

Uczestnik zna / wyszukuje / formułuje / objaśnia / rozpoznaje / rozróżnia / nazywa / dobiera 

/ tłumaczy / wskazuje…… 

 

 

Umiejętności (potrafi…) 4 

 

Uczestnik analizuje / dobiera / korzysta / łączy / obsługuje / opracowuje / organizuje / 

podejmuje / oblicza / prowadzi / przygotowuje / rozwiązuje / wdraża / weryfikuje / 

wyszukuje / projektuje ….. 

 

Kompetencje społeczne (jest gotów do…)5 

 

 

Uczestnik jest chętny do… / świadomy… / zdolny do… / zorientowany na… / otwarty na… / 

odpowiedzialny za…/ dba o… / postępuje zgodnie z … / dąży do … 

 

 

                                                           
2 Efekt uczenia się jest tym, co osoba ucząca się wie, rozumie i potrafi wykonać w wyniku uczenia się, ujęte  w 

kategoriach wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych. 
3 Wiedza – zbiór opisów obiektów i faktów, zasad, teorii oraz praktyk, przyswojonych w procesie uczenia się, 

odnoszących się do dziedziny uczenia się lub działalności zawodowej. 
4 Wiedza – zbiór opisów obiektów i faktów, zasad, teorii oraz praktyk, przyswojonych w procesie uczenia się, 

odnoszących się do dziedziny uczenia się lub działalności zawodowej. 
5 Kompetencje społeczne – zdolność autonomicznego i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu zawodowym i 

społecznym oraz kształtowania własnego rozwoju, z uwzględnieniem etycznego kontekstu własnego postępowania. 


