
                                                                                   
   

 1 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - projekt: Program rozwoju kompetencji kadry dydaktycznej 
Wydziału Budownictwa i Architektury ZUT w Szczecinie, Priorytet: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki  
i rozwoju, Działanie: 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego (POWR.03.04.00-IP.08-00-PKD/17), okres 
realizacji projektu: od: 2018-02-05 do: 2020-01-31 
BENEFICJENT:  

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Budownictwa i Architektury  

adres: Aleja Piastów 50, 70-311 Szczecin 
 

 
nr formularza zgłoszeniowego (wypełnia WBiA ZUT)  .........................................................................  

  

 
data wpływu (wypełnia WBiA ZUT)  ......................................................................... 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
do Projektu 

Program rozwoju kompetencji kadry dydaktycznej  

Wydziału Budownictwa i Architektury ZUT w Szczecinie  
Uwaga:   

Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić czytelnie. Wszystkie rubryki formularza powinny być uzupełnione.  

 

DANE PERSONALNE 

Nazwisko i imię  

Nazwisko rodowe  

Data i miejsce urodzenia  

Obywatelstwo  

Nr dowodu osobistego  

Nr PESEL  

Imiona rodziców   

Adres zameldowania  

Adres do 

korespondencji 
 

Adres e-mail    

Orzeczenie o 

niepełnosprawności         □  TAK                                        □  NIE      

WYKSZTAŁCENIE 

Kraj  

Nazwa uczelni   

Wydział  

Kierunek, tytuł 

naukowy 
 

Rok ukończenia  Nr dyplomu 
 

 

STATUS KANDYDATA (wypełniają uczestnicy studiów III stopnia) 

Wydział ZUT  

Kierunek studiów  
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Rok studiów          
Planowana data 

zakończenia kształcenia 
 

Osoba, którą należy powiadomić w razie wypadku 
(imię, nazwisko, adres, telefon kontaktowy) 

 

 
Uczestnik wraz z zgłoszeniem się zobowiązuje się do wzięcia udziału we wszystkich etapach Projektu. 

 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez 

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do 

procesu rekrutacji kandydatów projektu Program rozwoju kompetencji kadry dydaktycznej Wydziału Budownictwa i 

Architektury ZUT w Szczecinie (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. 

Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.). 

 
 

Miejscowość i data: ……………………….…………………………………………………..….....   
 

 

Podpis kandydata: ………………………………….……………………….…………………….…… 
                                                                                            (czytelny) 
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DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE 

Ja, niżej podpisany/a………………………………………………………………………………………………………..…………………………………  

zamieszkały/a 

………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

nr PESEL …………………………………..……………………………………………………… 

dobrowolnie deklaruję uczestnictwo w Projekcie:  

„Program rozwoju kompetencji kadry dydaktycznej Wydziału Budownictwa i Architektury ZUT w 

Szczecinie” realizowanym przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny  

w Szczecinie, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, Priorytet III: Szkolnictwo 

wyższe dla gospodarki i rozwoju; Działanie 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego 

(POWR.03.04.00-IP.08-00-PKD/17), okres realizacji projektu: od: 2018-02-05 do: 2020-01-31. 

Jednocześnie oświadczam, że:  

1. Spełniam kryteria kwalifikowalności, uprawniające mnie do udziału w Projekcie, tzn.:  

a) jestem pracownikiem kadry dydaktycznej / doktorantem* uczelni objętej wsparciem, 

b) nie ukończyłam (-em) 35 roku życia.  

2. Zapoznałam(-em) się z Regulaminem niniejszego Projektu i w pełni go akceptuję.  

3. Jestem świadoma(-y) obowiązków i praw Uczestnika Projektu, wynikających z Regulaminu, w tym 

również, że opuszczenie i nieusprawiedliwienie więcej niż 20% godzin przewidzianych na realizację 

zajęć, daje prawo Organizatorowi Projektu do wykluczenia mnie z dalszego udziału w Projekcie.  

4. Zostałam/em poinformowany o współfinansowaniu Projektu przez Unię Europejską  w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

5. Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego 

oświadczenia lub zatajenie prawdy, oświadczam że dane zawarte w niniejszej Deklaracji udziału w 

projekcie są zgodne z prawdą. 

 

…..………………………............................                                                                                                 ……………………………………………… 

                 (Miejscowość i data )                                                                                                                            ( Czytelny podpis Uczestnika Projektu)  

• skreślić niepotrzebne 

Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z okazanym dokumentem tożsamości. 

 

……………………………………………………………..………………… 

(data i czytelny podpis osoby reprezentującej beneficjenta – Biuro Projektu) 
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OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY 

NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

W związku z przystąpieniem do Projektu „Program rozwoju kompetencji kadry dydaktycznej Wydziału 

Budownictwa i Architektury ZUT w Szczecinie” (POWR.03.04.00-IP.08-00-PKD/17), realizowanego w 

ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych. 

Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: 

1. Administratorem moich danych osobowych jest minister właściwy ds. rozwoju regionalnego pełniący 

funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, 

mający siedzibę przy Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa. 

2. Podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 ust. 2 

pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z 

późn. zm.) – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój 2014-2020 (PO WER) na podstawie: 

a) w odniesieniu do zbioru Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój oraz w odniesieniu do 

zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych: 

 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.), 

 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), 

 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 922); 

b) dodatkowo w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację 

programów operacyjnych: 

 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). 

 

3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu „Program rozwoju 

kompetencji kadry dydaktycznej Wydziału Budownictwa i Architektury ZUT w Szczecinie”, 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, z siedzibą ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa oraz  beneficjentowi 

realizującemu projekt – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie  
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5. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na 

zlecenie Powierzającego, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta. Moje dane osobowe mogą zostać 

również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Powierzającego, Instytucji 

Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach PO WER. 

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

możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu. 

7. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

 

 

 

 

………………….……………………………………..                                                        ……………………………………………………………… 

        (Miejscowość i data)                                                                 (Czytelny Podpis Uczestnika Projektu) 

 

 



 

 

 


