


 
 

 

 

Regulamin rekrutacji 

Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu w ramach projektu  

pt. „Innowacje dla regionów”  

na rok akademicki 2019/2020 – nabór letni  

 

W ramach projektu „Innowacje dla regionów” nr projektu WR.03.05.00-00-ZR04/18 Wyższa Szkoła Bankowa w Wrocławiu 

prowadzi rekrutację na studia współfinansowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020  

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

§ 1 

Rekrutacja na studia do Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu w ramach projektu  

pt. „Innowacje dla regionów” odbywa się na podstawie zapisów prowadzonych elektronicznie w systemie rejestracji online 

(studia w ramach projektu oznaczone są skrótem EFS REG przy nazwie kierunku) na stronie internetowej Uczelni 

www.wsb.pl/wroclaw, www.wsb.pl/opole (stosownie do wyboru wydziału). 

 

   § 2 

1. Przyjęcia kandydatów na I rok studiów na dane specjalności i formy studiów I i II stopnia odbywają się w ramach 

ustalonych limitów (limity mogą ulec zmianie): 

 

Studia I stopnia 

 

Na kierunku Informatyka  

Wydział Finansów i Zarządzania we Wrocławiu  

 specjalność Komunikacja w oparciu o technologię LTE i 5G, studia niestacjonarne: limit 30 osób 

 specjalność Komunikacja w oparciu o technologię LTE i 5G, studia stacjonarne: limit 30 osób 

 specjalność Programista aplikacji mobilnych, studia niestacjonarne: limit 30 osób 

 specjalność Programista aplikacji mobilnych, studia stacjonarne: limit 30 osób 

 

Na kierunku Inżynieria zarządzania 

Wydział Finansów i Zarządzania we Wrocławiu  

 specjalność Techniczne planowanie jakości w produkcji i usługach, studia niestacjonarne: limit 30 osób 

 specjalność Techniczne planowanie procesów produkcyjnych, studia niestacjonarne: limit 30 osób 

Wydział Ekonomiczny w Opolu    

 specjalność Inżynier bezpieczeństwa i higieny pracy, studia niestacjonarne: limit 30 osób 
 

Na kierunku Logistyka 

Wydział Finansów i Zarządzania we Wrocławiu  

 specjalność Koordynator dronów, studia niestacjonarne: limit 30 osób 

 specjalność Koordynator dronów, studia stacjonarne: limit 30 osób 
 

Na kierunku Logistyka inżynierska 

Wydział Ekonomiczny w Opolu    

 specjalność Inżynieria Lean Manufacturing, studia niestacjonarne: limit 30 osób 
 

Studia II stopnia 

 

Na kierunku Logistyka 

Wydział Finansów i Zarządzania we Wrocławiu  

 specjalność Menedżer logistyki, studia niestacjonarne: limit 30 osób 
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2. Jeśli liczba Kandydatów zainteresowanych uczestnictwem w projekcie przekroczy ustalony limit miejsc, stworzony 

zostanie ranking osób zakwalifikowanych do projektu na podstawie liczby punktów uzyskanych w procesie rekrutacji 

zgodnie z §4. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. 

3. Kandydat, który z powodu wyczerpania liczby miejsc nie został przyjęty w ramach ustalonego limitu przyjęć, zostanie 

umieszczony na liście rezerwowej. 

4. Kandydaci z list rezerwowych zostaną zakwalifikowani do przyjęcia na studia pod warunkiem pojawienia się wolnych 

miejsc. 

 

§ 3 

Podstawą przyjęcia na studia dofinansowane ze środków unijnych jest: 

 spełnienie kryteriów rekrutacyjnych na studia wyższe na specjalności określone w projekcie zgodnie  

z zasadami rekrutacji do Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na studia wyższe na rok akademicki 2019/2020 (uchwała 

Senatu nr 34/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r.) oraz złożenie kompletu wymaganych dokumentów wraz z 2 egz. umowy  

świadczenia usług edukacyjnych dla studentów studiów wyższych Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu (zasady 

rekrutacji oraz wykaz wymaganych dokumentów są dostępne na stronie internetowej Uczelni) oraz  

 spełnienie kryteriów rekrutacji do projektu określonych w niniejszym regulaminie i zamieszczonych na stronie 

internetowej www.projekty.wsb.wroclaw.pl oraz złożenie kompletu dokumentów wymaganych do zakwalifikowania do 

projektu w określonym terminie (formularz uczestnika projektu – załącznik nr 1, oświadczenia o uczestnictwie w projekcie 

wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 2, kserokopii dokumentów niezbędnych do określenia 

liczby przyznanych punktów kwalifikacyjnych – oryginały do wglądu) 

 zawiadomienie o zakwalifikowaniu do projektu. 

 

     § 4 

1. Do stworzenia rankingu osób zakwalifikowanych do projektu przyjmuje się następujące kryteria rekrutacyjne na studia  

I stopnia:  

1.1 wyniki z części pisemnej egzaminu dojrzałości zdawanego w Polsce: 

a. nowa matura (matura OKE) na poziomie podstawowym: do wyliczenia punktów kwalifikacyjnych jest brany pod 

uwagę tylko jeden przedmiot spośród zdawanych na maturze pisemnej na poziomie podstawowym, ten z którego 

kandydat uzyskał najniższą wartość punktów procentowych. Jeżeli ta najniższa wartość punktów procentowych 

wynosi: 

 0% - 60%, kandydat otrzymuje 0 punktów kwalifikacyjnych 

 61%-  80%, kandydat otrzymuje 5 punktów kwalifikacyjnych 

 powyżej 80%, kandydat otrzymuje 10 punktów kwalifikacyjnych. 

 

b.  stara matura: podstawą kwalifikacji są punkty kwalifikacyjne wynikające ze średniej arytmetycznej na podstawie 

ocen z części pisemnej egzaminu dojrzałości. Punkty kwalifikacyjne przyznaje się zgodnie z zamieszczoną poniżej 

tabelą: 
 

Średnia arytmetyczna ocen  
z części pisemnej egzaminu dojrzałości 

 
wzór wyliczenia: suma ocen/ilość ocen 

Punkty kwalifikacyjne przy skali ocen 1-6 

 
Punkty kwalifikacyjne przy skali ocen 2-5 

6 10 x 

5 10 10 

4 5 5 

3 0 0 

2 0 x 

 

c. matura międzynarodowa IB - podstawą kwalifikacji są punkty kwalifikacyjne wynikające ze średniej arytmetycznej 

(wzór wyliczenia: suma ocen/ilość ocen) na podstawie ocen uzyskanych na dyplomie IB (International 

Baccalaureate) wydanym przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie. Przelicznik ocen 

do przyznania punktów kwalifikacyjnych przyjmuje się zgodnie z zamieszczoną poniżej tabelą:  
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IB 

Ocena SL – standard level Punkty kwalifikacyjne Ocena HL – higher level Punkty kwalifikacyjne 

7 10 7 10 

6 10 6 10 

5 5 5 10 

4 5 4 5 

3 0 3 0 

2 0 2 0 

 

d. Inne świadectwa lub dokumenty uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie ich 

wydania – podlegają indywidualnej ocenie i decyzji Komisji Rekrutacyjnej.  

 

1.2 udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych (1 miejsce – 10 punktów, udział – 5 punktów). 

 

2. Do stworzenia rankingu osób zakwalifikowanych do projektu przyjmuje się następujące kryteria rekrutacyjne na studia  

II stopnia:  

ocena z dyplomu I stopnia = liczba punktów kwalifikacyjnych 

 

§ 5 

1. Postępowanie w sprawie zakwalifikowania do projektu (przyjęcia na studia) prowadzi Komisja Rekrutacyjna. 

2. Zawiadomienie o zakwalifikowaniu bądź niezakwalifikowaniu się do projektu na I rok studiów dofinansowanych  

ze środków unijnych w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu zostanie przesłane drogą mailową zgodnie z par. 6 pkt 3. 

 

§ 6 

DOKUMENTY W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM I TERMINARZ REKRUTACJI 

1. Termin rozpoczęcia rekrutacji do projektu: 26 marca 2019 r. 

2. Koniec rekrutacji zaplanowany został na 16 października 2019 r. Jeśli limity przyjęć nie zostaną osiągnięte, rekrutacja 

ulegnie przedłużeniu. 

3. Terminarz składania kompletu dokumentów w postępowaniu rekrutacyjnym do projektu oraz doręczenia  zawiadomienia  

o zakwalifikowaniu bądź niezakwalifikowaniu do projektu: 

 

Osoby zakwalifikowane  

do projektu w turze: 

Termin złożenia kompletu dokumentów do: Zawiadomienie o zakwalifikowaniu  

/ niezakwalifikowaniu do projektu do: 

I 29.04.2019 10.05.2019 

II 30.05.2019 05.06.2019 

III 16.07.2019 18.07.2019 

IV 12.08.2019 21.08.2019 

V 02.09.2019 04.09.2019 

VI 16.09.2019 19.09.2019 

VII 23.09.2019 26.09.2019 

VIII 07.10.2019 10.10.2019 

IX 16.10.2019 18.10.2019 

 

Komplet dokumentów należy dostarczyć do Biura Rekrutacji danego Wydziału Uczelni lub Biura ds. Studentów Zagranicznych 

Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu: 

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu 

ul. Fabryczna 29-31 

53-609 Wrocław 

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu  

Wydział Ekonomiczny w Opolu 

ul. Augustyna Kośnego 72 

45-372 Opole 

Biuro Rekrutacji bud. A pok. 101 

Infolinia rekrutacyjna: 71 758 22 30 

studia I stopnia Tel.: 71 356 16 36 

E-mail: rekrutacja@wsb.wroclaw.pl 

studia II stopnia Tel.: 71 376 23 95 

E-mail: magister@wsb.wroclaw.pl 

 

 

Biuro Rekrutacji 

Tel.: 77 401 94 44 /01/02/03 

E-mail: opole@wsb.wroclaw.pl 

Biuro ds. Studentów Zagranicznych bud. A pok. 234 

Tel.: 71 376 23 68, +48 660 506 805 

E-mail: study@wsb.wroclaw.pl 

 



 
 

 

 

 

§ 7 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. WSB w Wrocławiu zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w sytuacji zmiany warunków realizacji projektu.  

2. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu będą niezwłocznie udostępniane do wglądu w Biurze Projektu, tj. Wyższa Szkoła 

Bankowa we Wrocławiu ul. Fabryczna 29-31, Wrocław, pokój 127 budynek A i publikowane na stronie internetowej 

www.projekty.wsb.wroclaw.pl. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie zasady rekrutacji do Wyższej Szkoły Bankowej we 

Wrocławiu na studia wyższe na rok akademicki 2019/2020 (uchwała Senatu nr 34/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r.). 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Menedżer Projektu. 
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FORMULARZ UCZESTNIKA PROJEKTU  

PROSIMY WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 

DANE UCZESTNIKA 

Imię  

Nazwisko  

PESEL  Data urodzenia (podają 
tylko obcokrajowcy) 

 

Płeć (zaznacz „x“) Kobieta   Mężczyzna  

Wykształcenie (proszę wybrać 
najwyższy posiadany poziom i 
wstawić „x”) 

Ponadgimnazjalne (ISCED 3)  

Policealne (ISCED 4)  

Wyższe (ISCED 5-8)  

DANE KONTAKTOWE (w przypadku obcokrajowców - stacjonarny adres podczas pobytu w Polsce) 

Województwo  Powiat  

Gmina  Miejscowość  

Ulica  Nr 
budynku 

 Nr 
lokalu 

 Kod 
pocztowy 

 

Telefon kontaktowy  Adres e-mail  

SZCZEGÓŁY WSPARCIA 

 
 
Status osoby na rynku pracy 
w chwili przystąpienia do 
projektu 

Status Zaznacz tylko 
jeden „x” 

osoba bezrobotna niezarejestrowana w 
ewidencji urzędów pracy 

Osoba długotrwale bezrobotna  

Inne   

osoba bezrobotna zarejestrowana w 
ewidencji urzędów pracy 

Osoba długotrwale bezrobotna  

Inne   

osoba bierna zawodowo 

Osoba ucząca się  

Osoba nieuczestnicząca w 
kształceniu lub szkoleniu 

 

Inne  

osoba pracująca 

Osoba prowadząca działalność 
na własny rachunek 

 

Osoba pracująca w 
administracji rządowej 

 

Osoba pracująca w 
administracji samorządowej 

 

Osoba pracująca w organizacji 
pozarządowej 

 

Osoba pracująca w MMŚP  

Osoba pracująca w dużym 
przedsiębiorstwie 

 

Inne  

Jeśli wybrany status to „osoba pracująca” proszę wybrać wykonywany zawód (zaznacz tylko jeden „x”): 

Nauczyciel kształcenia 
zawodowego 

 
Pracownik instytucji rynku 
pracy 

 
Pracownik instytucji systemu 
wspierania rodziny i pieczy 
zastępczej 

 

Nauczyciel kształcenia ogólnego  
Pracownik instytucji systemu 
ochrony zdrowia 

 
Pracownik ośrodka wsparcia 
ekonomii społecznej 

 

Nauczyciel wychowania 
przedszkolnego 

 Rolnik  
Pracownik poradni 
psychologiczno-pedagogicznej 

 

Pracownik instytucji szkolnictwa 
wyższego 

 
Kluczowy pracownik instytucji 
pomocy i integracji społ. 

 
Instruktor praktycznej nauki 
zawodu 

 

inny   

Jeśli wybrany status to „osoba pracująca” to proszę wpisać nazwę 
instytucji/przedsiębiorstwa 

 



  

 

STATUS UCZESTNIKA PROJEKTU W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU (zaznacz po jednym „x“ dla każdego z punktów: a, b, c, d) 

a) osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba 
obcego pochodzenia 

Tak  

Nie  

Odmowa podania 
informacji 

 

b) osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań 
Tak  

Nie  

c) osoba z niepełnosprawnościami 

Tak  

Nie  

Odmowa podania 
informacji 

 

d) osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej 

Tak  

Nie  

Odmowa podania 
informacji 

 



  

OŚWIADCZENIA DOT. PROJEKTU: 
 „Innowacje dla regionów” 

nr POWR.03.05.00-00-ZR04/18 

 
Oświadczam, że:  

 podane w Deklaracji uczestnictwa w projekcie „Innowacje dla regionów” nr POWR.03.05.00-00-ZR04/18 dane są zgodne z 
prawdą i odpowiadają stanowi rzeczywistemu. Jednocześnie oświadczam, iż zostałam/em pouczona/y o odpowiedzialności 
karnej za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, 

 zostałem/zostałam poinformowany, iż projekt „Innowacje dla regionów” nr POWR.03.05.00-00-ZR04/18 jest 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,  

 zapoznałem się/zapoznałam się z regulaminem i warunkami uczestnictwa w projekcie,  

 spełniam główny warunek kwalifikujący mnie do udziału w projekcie: tj. posiadam wykształcenie ponadgimnazjalne (dla 
studiów I stopnia) lub wyższe (dla studiów II stopnia), 

 przyjmuję do wiadomości, że celem projektu pt. „Innowacje dla regionów” jest podniesienie kompetencji studentów w 
ramach działań uczelni wspartych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Student realizuje powyższy cel w szczególności 
poprzez ukończenie studiów w regulaminowym czasie i uzyskanie dyplomu, 

 zobowiązuję się (pod rygorem rozwiązania przez uczelnię z winy studenta Umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla 
studentów studiów wyższych Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu) do podejmowania działań niezbędnych do realizacji 
celów projektu, a w szczególności do: 

o uczestnictwa w zajęciach, 
o rzetelnego wypełniania ankiet wykonywanych na potrzeby projektu, 
o w przypadku zaistnienia konieczności uzupełnienia dokumentacji projektowej – uzupełnienia tej dokumentacji 

niezwłocznie po wezwaniu przez uczelnię, 

 przyjmuję do wiadomości, że warunkiem korzystania z dofinansowania jest rejestracja na kolejny semestr zgodnie z 
programem studiów na warunkach określonych w Regulaminie Studiów. 

 
Wyrażam zgodę na:  

 udział w bilansie kompetencyjnym, który zostanie przeprowadzony przed i po uzyskaniu wsparcia w ramach projektu,  

 udział w badaniu monitorującym losy absolwentów w ciągu 6 miesięcy od zakończenia kształcenia w projekcie.   
 
 
 

                            ……………………………………………………..                                                     …………………………………………………… 
                                 Podpis pracownika WSB                                                                     Data i podpis 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. „„Innowacje dla regionów” nr  POWR.03.05.00-00-ZR04/18 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 



  

                                                           
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. 

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 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 „Innowacje dla regionów”, 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  -  Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, ul. 
Fabryczna 29-31, 53-609 Wrocław oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu – NIE 
DOTYCZY. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji 
Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta.  Moje dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym 
firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach 
PO WER. 

5. Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości 
udzielenia wsparcia w ramach projektu. 

6. W terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie przekażę beneficjentowi dane dotyczące mojego statusu na rynku pracy 
oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji. 

7. W ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dotyczące mojego statusu na rynku pracy. 

8. W celu potwierdzenia kwalifikowalności wydatków w projekcie moje dane osobowe takie jak imię (imiona), nazwisko PESEL, nr 
projektu, data rozpoczęcia udziału w projekcie, data zakończenia udziału w projekcie, kod tytułu ubezpieczenia, wysokość składki 
z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, wysokość składki z tytułu ubezpieczenia wypadkowego mogą być przetwarzane w zbiorze 
„Zbiór danych osobowych z ZUS”, którego administratorem jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego. Przetwarzanie 
moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) na podstawie1: 



  

 

 

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

1) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia  
17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, 

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

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

4) ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z  2017 r. poz. 1778, z późn. zm.). 

Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. 
Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa, beneficjentowi realizującemu projekt  - Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, ul. 
Fabryczna 29-31, 53-609 Wrocław oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu – NIE 
DOTYCZY. 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@wsb.wroclaw.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* 
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