
Fundusze
Europejskie
Program RegionaIny

UNlA EUROPEJSKA
EURoPEJ5Kl FUNDUsZ

RoZWoJU RE6loNALNEGo

#łłłsł:ź<s. ęltl^,. ,,Wzł,łłst ja;?#ji{i'i #&}r{j}:fu;ł, llsłtul.,l:łłiłł {*-głtst*rłł;jwłw} p*rzgł wykłsrłysturaia T§łć

$* absł*łgi p{{}ł.:lów zwiłszarspl.t. : .:uuŁtlłlq uł *&fiy|**wej lńlyź"ł*j iłft*łt Ztłwłłdłwe;
w Yźu,La<u.

Załącznik doŁarządzenia nr 76l20t8 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej-w Płocku z dnia
15 listopada 2Ot8 r.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa pracowników administracji i dziekanatów
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku w projekcie pn.: ,,Wzrost jakości

i dostępności kształcenia (e-potencjału) przy wykorzystaniu TlK do obslugi
procesów związanych z edukacją w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej

w Płocku"

współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ra mach Regiona lnego Progra mu Operacyjnego Województwa

Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 2.1,,,E-usługi",

Poddziałanie 2.1.1.,,E-usługi dla Mazowsza".

ł
ZATWlERDZAM:

/

/WuĄ,
R9ftor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Płocku

l-/ prof . nadzw. dr hab. n. med. MaciejSłodki

*"'HT5::'n"'*',
. l-

mgr AgnieszkaPolulb

..,,,.\i;.;J*i,

i, a al*xw a y*s a Wś 
"g 

żs za § zk*$ a

;";,*,ł*pe**wa w Pfoc§*u, l3l. Dąhi"clwski*g* ź
łi!:}-4*2 Plcck, Telefł:n: ż& 366 5Ą **

l

KANCLER.Z
Państwowej Wyższej Szkoly Zawcdowej



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJ5K| FUNDUSZ

ROZWOJU REG|ONALNEGO

§1

Użyte w Regulaminie zwroty oznaczają:
L. Projekt - projekt pn.: ,,Wzrost jakości i dostępności kształcenia (e-potencjału) przy wykorzystaniu

TlK do obsługi procesów związanych z edukacją w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej
w Płocku".
Uczestnik Projektu - pracownik administracji, dziekanatów w
Zawodowej w Płocku (PWSZ), ktory/a po spełnieniu wymogów
rekrutacji zosta|/a zakwalifikowany/a do uczestnictwa w Projekcie.
Biuro Projektu - pok. B].3 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej
e-mail: a.polulis@pwszplock.pl

§2
lnformacje ogólne

L, Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji do Projektu pn.: ,,Wzrost jakości i dostępności
kształcenia (e-potencjału) przy wykorzystaniu TlK do obsługi procesów związanych z edukacją
w Państwowej Wyższej Szko|e Zawodowej w Płocku" realizowanego przez Państwową Wyższą

Szkołę Zawodową w Płocku,
2. Projekt realizowany jest w okresie: 25.07 .2016 r. -3I.I2.2aL9 r.

3. Projekt zakłada kompleksowe dostosowanie i wdrożenie systemu oprogramowania EDU wraz
z modernizacją systemu serwerowego oraz uruchomienie platformy świadczenia e-usług, która

umożliwi wymianę informacji pomiędzy uczelnią a kandydatami na studia, studentami
iwykładowcami.

§g
Zakres zaplanowanego wsparcia dla pracowników PWSZ w Plocku

1. Projekt zakłada jedną formę wsparcia dla uczestników, będących pracownikami PWSZ w Płocku -
szkolenia, w celu nabycia kompetencji informatycznych związanych z wprowadzeniem systemu
informatycznego EDU.

2, Projekt zakłada realizację cyklu szkoleń d la pracowników PWSZ w Płocku w okresie od 03.12.2018 r.

do 18.01.2019 r.

Beneficjent zastrzega sobie możliwość zmiany formy, miejsca i terminu realizacji danego szko|enia,
jeżeli taka potrzeba wyniknie w toku realizacji projektu a zmiana nie doprowadzi do obniżenia
jakości i efektywności realizowanego wsparcia oraz zostanie to zatwierdzone przez lnstytucję
Pośredniczącą (o ile zgoda lP będzie w danym przypadku wymagana).
Beneficjent zastrzega sobie możliwość zmiany liczby osób biorących udział w danym szkoleniu, jeśli

będzie to wynikało z bieżących potrzeb izostanie zatwierdzone przez lnstytucję Pośredniczącą (o ile
zgoda lP będzie w danym przypadku wymagana).

§ą
Kwalifikowalność uczestników projektu

Na potrzeby niniejszego Regulaminu ,,pracownik PWSZ w Płocku" oznacza osobę zatrudnioną
w PWSZ w Płocku na podstawie umowy o pracę.
Projekt zakłada rekrutację minimum 41 osób (planowana proporcja płci: 37 kobiet, 4 mężczyzn|
w kadry administracyjnej idziekanatów PaństwowejWyższejSzkole Zawodowej w Płockt{(PWSZ).

2.

3.

Państwowej Wyzszej Szkole
określonych w Regulaminie

w Płocku, Pl. Dąbrowskiego 2,
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3.

4.

Kluczowe znaczenie dla doboru grupy docelowej ma zakres obowiązków Wykonywanych przez
danego pracownika, co przekłada się na osiągnięcie celu głównego projektu.
Beneficjent zastrzega sobie prawo do odrzucenia kandydatów składających dokumentację
rekrutacyjną na daną formę wsparcia (tj. szkolenia), jeśli zakres tematyczny wsparcia nie będzie się
pokrywał z ich zakresem czynności lub kompetencjami wynikającymi z pełnionej funkcji.
Warunkiem kwalifikowalności uczestnika projektu jest spełnienie przez niego kryteriów
kwalifikowalności uprawniających do udziału w projekcie, co będzie każdorazowo potwierdzane
właściwym dokumentem, Lj. formularzem rekrutacyjnym do projektu oroz oświadczeniem
uczestnika projektu. Kwalifikowalność uczestnika projektu potwierdzana jest bezpośrednio przed
udzieleniem mu formy wsparcia w ramach projektu.
W związku z działaniami informacyjno-promocyjnymi oraz ewaluacją i monitoringiem projektu,
uczestnicy są zobowiązani do złożenia podpisanego oświadczenia dotyczącego wykorzystania
wizerunku.
Przystąpienie do projektu jest dobrowolne.

§s
asady rekrutacji w projekcie

Rekrutacja będzie realizowana z zachowaniem zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym
dostępnościdla osób niepełnosprawnych oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn.
Rekrutacja organizowana będzie w miejscach przyjaznych dla osób niepełnosprawnych w siedzibie
pwsz w płocku.

Rekrutacja będzie prowadzona przez właściwy Zespół rekrutacyjny w skład którego wchodzą:
a. Piotr Lewandowski - przewodniczący
b. Dagmara Puchalska - zastępca przewodniczącego
c. Agnieszka Polulis - sekretarz
d. Marta Dylewska

pod nadzorem komórek odpowiedzialnych za obsługę kadr i kadry zarządzającej w PWSZ w Płocku.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna
z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu.
Uczestnik projektu ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich
poprawiania.
Administratorem danych osobowych uczestników projektu jest Mazowiecka Jednostka Wdrażania
Projektów Unijnych (MJWPU) pełniąca funkcję lnstytucji Pośredniczącej dla Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2O1,4-2O2O, mająca siedzibę przy ul.

Jagiellońskie j 7 4, O3-3O1, Warszawa.
Dane osobowe uczestników projektu zostały powierzone do przetwarzania - MJWPU, oraz
beneficjentowi realizującemu projekt - Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, Plac
Dąbrowskiego 2, 09-402 Płock. Ww. dane mogą zostać przekazane podmiotom realizującym
badania ewaluacyjne na zlecenie Ministra Rozwoju, lnstytucji Pośredniczącej lub beneficjenta, jak
również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie ww. podmiotów kontrole
iaudyt w ramach RPO WM.

8. Beneficjent, zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu, może za zgodą lnstytucji
Pośredniczącej na każdym etapie realizacji projektu powierzyć przetwarzanie danych uczestników
projektu podmiotom, które na jego zlecenie będą uczestniczyły w realizacji projektu. Wówczas
uczestnicy, których dane zostaną w ten sposób powierzone będą zobowiązani do wyrażenia na to
zgody. Brak zgody uczestnika będzie równoznaczny z rezygnacją z udziału w projekcie i brakiem
możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu.
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W ramach realizacji projektu zaplanowano objęcie wsparciem łącznie 41 ,pracowników PWSZ
w Płocku (planuje się objąć wsparciem 37 kobiet i 4 mężczyzn).
Pracownicy będą kierowani na cykl szkoleń zgodnie ze specyfiką zadań wykonywanych na danym
stanowisku pracy/ wynikających z zakresu obowiązków.
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie zostanie udostępniony w siedzibie i na stronie
internetowej PWSZ w Płocku. Rekrutacja będzie prowadzona zgodnie z opisem grupy docelowej
izakresem przewidzianego dla niej wsparcia we wniosku o dofinansowanie projektu.
W rekrutacji pierwszeństwo będą mieli pracownicy spełniający kryteria kwalifikowalności.
W przypadku zgłoszenia się do projektu większej liczby osób na daną formę wsparcia niż jest to
określone w § 4 ust. 2, decyzję o zakwalifikowaniu danych osób do projektu podejmuje Rektor
PWSZ w Płocku na podstawie analizy wykonywanych działań przez kandydatów, ich zakresów
obowiązków, pełnionych funkcji, stażu pracy/ okresu świadczenia czynności w ramach umowy
cywilno-prawnej oraz dotychczas zrealizowanych przez nich działań w zakresie podniesienia
kompetencji i umiejętności powiązanych z zakresem tematycznym szkoleń w projekcie. Osoby
niezakwalifikowane do projektu, spełniające kryteria kwalifikowalności, zostaną wpisane na listy
rezerwowe. O kolejności wpisania osób na listę rezerwową decyduje Rektor PWSZ w Płocku biorąc
pod uwagę ww. czynniki, w kontekście celu głównego projektu.

Osoby zainteresowane składają samodzielnie komplet wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych,
októrychmowaw§4ust.5i6,wterminiedodnia29.1L.20t8r.wBiurzeProjektu,októrym
mowa w § 1. Zespół rekrutacyjny, posiadający stosowne upoważnienia Rektora PWSZ do
przetwarzania danych osobowych, zweryfikuje dokumenty rekrutacyjne i ewentualnie
przeprowadzi nabór uzupełniający do projektu. Za moment zgłoszenia uczestnika do projektu
przyjmuje się datę, w której złożone zostały poprawnie wypełnione wymagane dokumenty
rekrutacyjne. Prace zespołu są udokumentowane protokołem i kończą się sporządzeniem list
uczestników i rezerwowych list uczestników. Protokół zatwierdzany jest przez Rektora PWSZ
w Płocku.
Brak wskazania w dokumentach rekrutacyjnych wszystkich wymaganych danych osobowych
uniemożliwia udział w projekcie.
Możliwość zakwaIifikowania do projektu kolejnej osoby z listy rezerwowej przysługuje w przypadku
ustania zatrudnienia w PWSZ w Płocku lub rezygnacji osoby zakwalifikowanej do udziału w danej
formie wsparcia oraz w przypadku zmiany zakresu obowiązków tej osoby, co powoduje, że
czynności wykonywane przez nią na stanowisku pracy/ w ramach pełnionej funkcji nie wiązą się
z tematyką i celem danej formy wsparcia, na którą jest zakwalifikowana.

§6
Zasady uczestnictwa w projekcie

I. Po zakwalifikowaniu do danej formy wsparcia, tj. szkolenia, udział w niej jest obowiązkowy

i bezpłatny.

2. Uczestnicy Projektu zobowiązani są podać dane niezbędne do wypełnienia kwestionariusza SL 2014.

3, Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem

możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu.

4. Uczestnicy Projektu wyrażając zgodę na udział w projekcie mają obowiązek uczestniczyć w danej

formie wsparcia, do której zostali zrekrutowani, w tym w szczególności mają obowiązek:

3) wypełniania/ podpisywania wymaganych dokumentów związanych z realizacją Projektu, w tym

m,in. list obecności, testów wiedzy, ankiet - w zalezności od rodzaju i formy wsparcia,

13.
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5.

6.

b) regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w szkoleniach, "

c) udzielania wszelkich informacji związanych z 0czestnictwem w projekcie, w tym
z nabywaniem kompetencji- podmiotom uprawnionym do kontroli i ewaluacji projektu,

d) przekazywania do Biura Projektu wszelkich dokumentów niezbędnych do monitorowania

i dokumentowania realizacji Projektu, wynikających z uczestnictwa w projekcie.

W przypadku, gdy pierwotnie skierowany uczestnik nie może wziąć udziału w projekcie (czego nie

można było wcześniej przewidzieć), przy jednoczesnym braku utworzenia listy rezerwowej,

w zależności od terminu jej realizacji, zostanie przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca lub Rektor

PWSZ w Płocku skieruje do udziału w projekcie innego pracownika, spełniającego kryteria

kwa lifikowalności.

Uczestnik zobowiązuje się do wypełniania/ podpisywania innych wymaganych w trakcie realizacji

projektu dokumentów, jak np. egzaminy, testy wiedzy, potwierdzenia otrzymania materiałów

dydaktycznych. Ww. dokumenty wynikają z zapisów wniosku o dofinansowanie projektu oraz

Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na

lata 2014-2020.

Uczestnikom zostanie przekazany harmonogram realizowanego wsparcia. Beneficjent zastrzega

sobie prawo wnoszenia zmian do harmonogramu, jednocześnie informując o tym uczestnika.

Jedną z form dokumentowania realizacji wsparcia opisanego w § '4 oraz realizacji działań

informacyjno-promocyjnych jest dokumentacja fotograficzna. Uczestnicy Projektu przyjmują do
wiadomości, że dokumentacja ta nie narusza ich dóbr osobistych i zostanie wykorzystana wyłącznie

do dokumentowania, promocji i komunikacji w ramach Projektu.

§7
postanowienia końcowe

Uczestnik, który został zakwalifikowany do udziału w projekcie i rozpoczął w nim udział, może
zrezygnować z uczestnictwa w wyniku:

a. ważnych zdarzeń losowych wskazanych przez uczestnika1;
b. ustania stosunku pracy z PWSZ w Płocku/ rozwiązania umowy cywilno-prawnej;
c. zmiany zakresu obowiązków uczestnika, co powoduje, że czynności wykonywane przez

niego na stanowisku pracy nie wiążą się z tematyką i celem wsparcia, na które jest
zakwalifikowa ny;

Rezygnacja z udziału w projekcie następuje poprzez przekazanie bez zbędnej zwłoki stosownej
informacji drogą elektroniczną do biura projektu.
Każdy uczestnik projektu będzie miał możliwość korzystania z pomocy i materiałów dydaktycznych
dostępnych na zajęciach.
W przypadku, gdy uczestnik naruszy postanowienia niniejszego regulaminu, Beneficjent ma prawo
pozbawić go uczestnictwa w projekcie.

5. Uczestników projektu obowiązują także wszelkie uregulowania związane z doskonaleniem
zawodowym i podnoszeniem kompetencji, obowiązujące w PWSZ w Płocku i wykraczające poza
zakres niniejszego regula m inu.

7.

8.

1,.

2.

3.

4.

1 Beneficjent zastrzega soble prawo do oceny istnienia tych przesłanek poprzez żądanie od uczestnika
dokumentów potwierdzających te okoliczności, jak np. zaświadczenia lekarskiego.
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Załączniki do regulaminu:

1. Formularzrekrutacyjny
2. Deklaracja udziału w projekcie
3. Oświadczenie uczestnika projektu
4. Oświadczenie dotyczące wykorzystania wizerunku
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6. Projekt będzie realizowany z zachowaniem zasady równości szans i niedyśkryminacji, w tym
dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz zasady równości szans kobiet
t mężczyzn.

7 . Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Beneficjent.
8. Beneficjent zastrzega sobie prawo wniesienia zmian do niniejszego Regulaminu, w tym m.in.

dotyczących możliwych do realizacjiform wsparcia dla uczestników projektu oraz zakresu wsparcia.
9, Beneficjent zastrzega sobie prawo prowadzenia rekrutacji uzupełniającej do projektu, w całym

okresie jego realizacji, w przypadku zmiany/ rozszerzenia zakresu wsparcia.
10. Regulamin obowiązuje od 15.11.2018 r. do 31.12.2019 r., i może ulec zmianie w sytuacji

konieczności zmiany wniosku o dofinansowanie Projektu, zmiany dokumentów strategicznych,
programowych lub Wytycznych programowych i innych dot. wyboru i realizacji projektów w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 201,4-2020.

11-. Wszelkie uwagi izgłoszenia naruszenia niniejszego Regulaminu należy przekazać biura Projektu.
12, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany

terminu procesu rekrutacji do Projektu.

REKTo/
ĄĄ\ Ą,

voly'afułl. dr hab, n, med, L|aciej Slodki

,;*ł*firjtnt: ,i. 
,

|, &ń§ż\l*&wa \&ś,gksza §zk*§a
:;sw**tłwą w §r§elckc*, Fi. $ąbrtwslrit6łl ź
ł.} łĄ,*2 Płock, Tei*fon: ż4 366 54 r}*

i w §zlł:tku"'

l
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Załqcznik nr 1 do Regulamina Rekrutacji

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU
pn.: ,,Wzrost jakości i dostępności ksztalcenia (e-potencjału) przy wykorzystaniu TlK do obsługi procesów

związanych z edukacją w Państwowej Wyższej SzkoIe Zawodowej w Płocku" dIa pracowników PWSZ
w Płocku

UWAGA:

1,. Formularz rekrutacyjny do projektu powinien być wypełniony elektronicznie lub odręcznie w sposób
czytelny i podpisany w miejscach do tego wskazanych.

2, W przypadku dokonania skreślenia, proszę postawić parafkę wrazz datą (obok skreślenia), a następnie
zaznaczy ćf wpisać prawidłową od powiedź.

3. W przypadku pojawienia się możliwości udzielenia odpowiedzi o następującej treści ,,f] TAK/ t] NlE',
na leży zaznaczy ć właściwą od powiedź zna kiem,,X".

czĘŚĆ l _ DANE UczEsTNlKA/czKl PRoJEKTU

Nazwisko

lmie/ lmiona

Data i mieisce urodzenia

PESE L

czĘŚĆ Il- DANE KoNTAKToWE UczEsTNlK^lczKl PRoJEKTU

Ulica: Telefon domowy:
Nr
domu:

Nr
lokalu:

Telefon
komórkowv:

Kod pocztowy: Adres e-mail:

Mieiscowość Województwo

Gmina Powiat

Obszar
tr miejskil E wiejski2

1Za obszar miejski uznaje się lokalizację w granicach administracyjnych miasta,

'WedługGUS,obszarami wiejskimi sąterenypołożonepozagranicami administracyjnymi miast,obszarygminwiejskich orazczęśćwiej4ka(leżąca
poza miastem) gminy m|ejsko - wiejskiej. l A

" 'l:''';'"'ł' j i'':,lił:rr p, _"1fułrvst: lrł§t"s_i|ł !ł1*>l,"3łuł.l"+:t &l;6;i;n":ł,tJ; ;t:-1,*l,łłlt,jrł{u1 płły wy*,łłłv§dł}łI|*łi, IlĘli(,jqlli,

łłlństl"rewwalł§zs**aa §zk#lźa 1 Tźt{ łźłł rłŁłs§wgi płr*t*słł,* ;arfuł,r.ąr{?yż,l" ł €tłl,k{A(:ją vł §złł*stalłłs*ł*§ 'Wyżsł"uj głł<*it

Ławcl&*vła uv §:}t*c6<u" ł:i. Dą[,lr lrt*:,!;ieg; ź | Zavr*dwuv*j w ł>źa*ka,'"

,J 4$) Fiock, Telefclł '24 Jb{l :Ą łC 
1

!
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czĘŚĆ lll- sTATUs UczEsTNlKA/czKl PRoJEKTU

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

- odmawiam podania informacji
fl rnr
Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań
D rłr E rutr

Posiadanie statusu osoby z niepełnosprawności/ą/am i
! rłr ! rulE

- odmawiam podania informacji
tr rnr

Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących

E rnr tr rulE

w tym: w gospodarstwie z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu
tr rłr E rulr

Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na
utrzymaniu
D rłr E rulr

Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione powyżej)

E rłr D rute

- odmawiam podania informacji
f] rnr

czĘsc IV - SPEŁNlENlE KRYTER|oW DosTĘPU

Forma zatrudnienia w PWSZ w Płocku (umowa o pracę, umowa cywilnoprawna, itp.):

Nazwa zajmowanego stanowiska/ pełnionej funkcji w ramach zatrudnienia w PWSZ w Płocku:

Nazwa komórki organizacyjnej/ wydziału:

Staż pracy w PWSZ w Płocku (wskazanie okresu z dokładnością do miesiąca)

3 Gospodarstwo domowe bez osób pracujących - gospodarstwo domowe, w którym żaden członek nie pracuje; wszyscy członkowie
są albo bezrobotni albo bierni zawodowo.

i,*xtfic.iflftt,:
*,e {ź§żr*§ ę3 |,8§ e W ę ż* aa § zkg.§ a
Ł;*v,ł*#*wa wł Płocłcax, Pl, t}ą*r*ulsklegc ż
l}* ą*ż P-Xock. Tąięforł: 24'3b{:l54 a*

flrojłłkt, 1:łt ,,źNzr*st jak*śł:! i *rłsłępłłłŚłi ksz,**łł*łaŹu

'{'ś§{ t§* *Łłsła;gi pr*wsów zwwiąx*ałytł* a *łźłłs"*rją
X,*wad<łw*§ w §złwt§ęa""'

{ * - 5ł a t: łł łs x j *a l zł'} B ł x,g w 3ł kłł r z, 
:u :f§,*ł* ?ałastwłłvzs- 

§-tr
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projekcie w ramach następujących form wsparcia:

E rnr ! rulr

2. Obsługa grup studenckich
tr rar ! rulr

3. Obsługa przebiegu studiów
! rnr D rule

4. Obsługa wiadomości
tr rnr E rrllr

5. Obsługa studenckich praktyk
E rłr ! rulr

6. Obsługa dokumentów dot. przebiegu studiów
tr rłr ! rutr

7. Obsługa pomocysocjalnej
! rnr ! rulr

8. Obsługa ELS ( elektroniczna legitymacja studencka)
! rnr ! rulr

9. Rozliczenie finansowe studenta
E rnr ! rulE

10. Obsługa doktoranta
E rłr ! rutr

11. Obsługa procesu dydaktycznego - plany studiów
E rłr ! rulr

12. Wirtualna uczelnia (aplikacja WEB)- student

.b
ł*ll#i'iCjefit:
ł a łut;twi *w a tĄłtyźsaa §zó<**łł

ł*,łv*sdęuęa lłr §r§*eku, Fi. *ąbłcr,vsk!e6* ź
,.i|} -Ą&ż Płock, Telefcn : 2Ą "}&{l 5Ą a{}

| 'ł {,ljt1,1 p;, ,.§ńłł, ą}bg j*fuase,i

Tł§t #t} *Łłsługi n*r*wstłv*
X ł*,** rł * * w * § uuł #łę t lę ą* "'"

i ł:ł * stq p* n *śł: ś §4.§zź{ź ł{* łł i{ź

zvłiąa,iłłłyt:?ł z edxkłsł:§E
{ Ł - ś".u € ł t,l"juł r,ł } pr z y wy kułay źt# ńir"

Opis dotychczas zrealizowanych dzialań przez Kandydata w zakresie podniesienia'' kompetencji
i umiejętności zawodowych powiązanych z zakresem tematycznym szkoleń/ staży/ konferencji
w projekcie (wymienionych w CzęściV)- proszę wymienić formy doskonalenia, terminy ich realizacji
oraz wskazać tematykę.
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E rłr E rutr

13. Wirtualna uczelnia (aplikacja WEB)- wykładowca
D rnr ! tllE

14, Wirtualna uczelnia (aplikacja WEB) - zapisy na zajęcia
fl rłr E rutl

1-5. Obsługa sesjiegzaminacyjnych i prac dyplomowych
E rłr E Nlr

16. lRK- komisje rekrutacyjne i administrator
E rnr ! rulr

17. Obsługa sesjiegzaminacyjnych i prac dyplomowych
D rnr E rulr

18. Rozliczenie dydaktyki
tr rar ! rulr

cZĘŚĆ Vl- oŚWIADczENlA l DEKLARACJE

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że:

Zapoznałem/am się z zasadami udziału w w/w projekcie zawartymi w Regulaminie rekrutacji
i uczestnictwa i zgodnie z wymogami jestem uprawniony/a do uczestnictwa w projekcie.
Jednocześnie akceptuję warunki Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Zostałem/łam
poinformowanyfa, że projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Regionalnego,

Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art, 233 Kodeksu Karnego oświadczam,
że wszystkie podane w FORMULARZU REKRUTACYJNYM dane są zgodne ze stanem faktycznym.

Jestem świadomy/a, że wypełnienie i złożenie niniejszego formularza rekrutacyjnego nie gwarantuje
mi możliwości udziału w projekcie, w związku z obowiązującymi zasadami rekrutacji określonymi
w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa.

Czytelny podpis
pracownika

Miejscowość, data:

Ilłln*iicjent: i łrclje*L trłłt ,,ź}Vzt*st §*k*śti i *§tłsłiq6*łł*śłi ksł,łłlłę*łłźł* {e-Brłt:*rsł;j*l8u} gar

I

lłln*iicjent: | ł",,cllekL trłłt ,,UĄzt*st §*k*śti i t§tłsłiq6*łł*śłi ksł,łłlłę*łłźł* {e-Brłt:*rs*j*lłu} yar

:,e{b§tw§waWyŻsza§zko§a I rłx dłł *?łs?ałgi pr*t;*sÓ*v aWiął*§łyłł:ł, .ł ł:łluk*ają w '{hwństwtłwt:§

;.łwu&gwa mł Fłruc§<u, Pl. Dą[i|ów,,nl€gu ż l śaw*tź**v*.§ w Fłueka""
,,-, 40ż Plock, Telefon: ż4 366 54 U0 

l
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do ł*?łsługi pr*rcsów awiąe*łłły*?,l ł *#uk*$q vł §*&stw*łw*§ Wyśsz*§ §zk*l* Euwwd*w*j
*v §Płęękeł,"

Załqcznik nr 2 do Regulqninu Rekrutacji

DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKClE
PN.: ,,WZRosT JAKoŚcl l DosTĘPNoŚcl KszTAŁcENlA (E_PoTENCJAŁU) PRZY
WYKORZYSTANlU TtK DO OBSŁUGl PROCESÓW ZWIĄZANYCH Z EDUKACJĄ

W PAŃSTWOWEJ WYŹSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W PŁOCKU, DLA PRACOWN|KÓW PWSZ
W PŁocKU

Ja, niżej podpisany/a

..deklaruję
.(imię i nazwisko)

udział w projekcie pn.: ,,Wzrost jakości i dostępności kształcenia (e-potencjału) przy
wykorzystaniu TlK do obsługi procesów związanych z edukacją w Państwowej Wyzszej Szkole
Zawodowej w Płocku" współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej ll ,,Wzrost e-
potencjału Mazowsza", Działanie 2.1-,,E-usługi", Poddziałania 2.1,.L ,,E-usługi dla Mazowsza"
realizowanym przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Płocku. Oświadczam,
że spełniam warunki kwalifikujące do udziału w niniejszym projekcie. Oświadczam,
że podane dane są zgodne z prawdą oraz że są mi znane wszelkie konsekwencje prawne
i odpowiedzialność za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą.

Płock, dn.

czytelny podpis

#a ństw*wa W sg *sza §zk*źa
Zawłg&.awa we ?Ę*tbu" 1:łl" #ł4tlr*vłski*.gt,l ż
0* ł,a2 Plock, Telęl'glr:, 2Ą 3ńtł 5Ą ł{}
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Załącznik nr 3 do Regulaminu Rekrutacji

oŚWnDczENlE UczEsTNlKA PRoJEKTU
(obowiązek informacyjny realizowany w związku z art.13 i ań. 14 Rozporządzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)

W związku z przystąpieniem do projektu pn. ,,Wzrost jakości i dostępności kształcenia (e-
potencjału) przy wykorzystaniu TlK do obsługi procesow związanych z edukacją
w PaństwowejWyzszej Szkole Zawodowejw Płocku" przyjmuję do wiadomości, iz:

1. Administratorem moich danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju
regionalnego pełniący funkcję lnstytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020, mający siedzibę przy
ulicy Jagiellońskiej 7 4, 03-301 Warszawa.

2, Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki,
o ktorych mowa art. 6 ust. 1 lit, c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 20161679 dane osobowe są niezbędne dla realizaĄi
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwoj 2014-2020 na podstawie:

odniesieniu do zbioru ,, Regionalnego Program Operacyjny Wojewodztwa Mazowieckiego":

1) rozporządzenia Par|amentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 13O3l2O13 z dnia 17
grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spojności,
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy
ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego, Funduszu Spojności i Europejskiego Funduszu Morskiego i

Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 108312006 z póżn zm;

2) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 130412013 z dnia 17
grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające
rozporządzenie Rady (WE) nr'1 08't/2006;

3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki
spojności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2017 r. poz.
1460 z póżn. zm.);

w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację
programów operacyjnych:

1) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 130312013 z dnia 17
grudnia 2013 r. ustanawiające 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 ustanawiające przepisy
ogolne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego, Funduszu Spojności i Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006;

§eneficjent:
|3aństwowa Wyższa §z§t*ła
Zawodowa w Płoc§<u, Pi. Dąbrowskiegł: ż
09-402 Płock, Telefon: 24 366 54 ilO

Pr*je|<t p{1 ,ul&łxt&§ł §tłk*ś*i i ł:i*stęgłłł*śłi ź<sttłxłrur*i* {*-
TźK łźłs *fusłełgi 6sł*ałs&w aw§qa*xptlł z *łźa§<*cją w
Xawłsdł*wł*§ tłł §sł*ck* "'"

ył r xp *e y kw t a,xł st łł l; i *
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8. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego_ |ub organizacji
międzynarodowej.

9. Moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,

10. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa Mazowieckiego 2014 -2020 oraz zakończenia
archiwizowania dokumentacji.

11. Mogę skontaktować się z lnspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres
poczty elektronicznej : iod@miir.qov. p|

12. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktorym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.

13. Mam prawo dostępu do treści swoich danych iich sprostowania, usunięcia lub
ogran iczen ia przetwarza nia.

MlEJScoWoSc l DATA CZYTELNY PODP|S UCZESTNlKA PROJEKTU

Osoba bezrobotna niezarejestrowana w ewidencji Urzędów pracy*

ĄĄdł1
Beneficjent:
Państwowa Wyżsua §zkoća
Zawodowa w Fłocktl, Pl" Dąbr<łwskiego ź
0S-402 Fłock, Telefon:24 366 54 aa

6}t'ł:j*i<t łfi ,u?łłzr€}§ł jukłłśti i łśłłstęysłt*ś*! ksłtakatłłu {ł"gsłłłcłłł3uiu} 6łrły wvykłsrav§t#{rii,

{ż'ź{ d* *fus?wgi pr***s&w łzxiązłłłły*h z ł:#,ezktlłją w Ptlństłłł*v*ł*§ Wyżse*j §zk*,
X* urł * łź * w e§ ve § ł es * §ł łł " 

ou
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załqcznik nr 4 do Regulamjnu Rekrutacji

ośwlłoczEN l E DoTyczĄcE wyKoRzysTAN lA wlzE Ru N Ku
W RAMACH PRoJEKTU PN.:,,WzRosT JAKoŚc! l DosTĘPNoŚcl xszrłŁcENlA

(E-PoTENCJAŁU) PRZY WYKoRZYSTANlU TlK Do oBSŁUGl PRocEsoW zWlĄzANYcH
Z EDUKACJĄ

W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W PŁOCKU"

Ja, niżej podpisany/a

(imię i nazwisko)

wyrażam zgodę na nieodpłatne, wielokrotne rozpowszechnianie mojego wizerunku poprzez
publikację zdjęcia/ zdjęć wykonanych w ramach działań informacyjno-promocyjnych
i archiwizacyjnych do projektu pn. ,,Wzrost jakości i dostępności kształcenia (e-potencjału)
przy wykorzystaniu TlK do obsługi procesów związanych z edukacją w Państwowej Wyższej
Szkole Zawodowej w Płocku" za pośrednictwem wszelkich kanałów dystrybucji informacji
o projekcie. Jednocześnie oświadczam, że zdjęcia te nie naruszają moich dóbr osobistych
i zostaną wykorzystane wyłącznie do promocji i komunikacji w ramach ww. projektu.

Płock, dn.

czytelny podpis

\-. /b, ADłvofihr
ł 

,"{}{/
Ben*fic.ient:
# a ństgłł aw a W 

"g 
*sxa §aEł.*$ a

Zaałłs&uvła wł F8<sckw, i}l, {_lł1llił:wski*:gc ż
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