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REGULAMIN PROJEKTU 
„KLUCZ - Rozwój kluczowych kompetencji studentów kierunków ścisłych i technicznych 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika dla potrzeb gospodarki, społeczeństwa i rynku pracy”  
 

1. Regulamin Projektu określa proces rekrutacji i udziału w Projekcie Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu „KLUCZ - Rozwój kluczowych kompetencji studentów 

kierunków ścisłych i technicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika dla potrzeb gospodarki, 
społeczeństwa i rynku pracy” 

. 
 

Regulamin obowiązuje od 1. października 2016 r. 
 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1  
Podstawy realizacji Projektu 

2. Projekt zarejestrowany pod numerem SL2014: POWR.03.01.00-00-K103/15  „KLUCZ - 
Rozwój kluczowych kompetencji studentów kierunków ścisłych i technicznych Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika dla potrzeb gospodarki, społeczeństwa i rynku pracy” jest realizowany 
na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej  
z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie. 

3. Biuro Projektu mieści się na Wydziale Chemii UMK ul. Jurija Gagarina 7, 87-100 Toruń, pokój 
71.  

4. Projekt jest realizowany w okresie od 01.10.2016 r. do 30.09.2019 r. 
 

§ 2  
Definicje i pojęcia ogólne 

Występujące w Regulaminie pojęcia oznaczają: 
1. Biuro Projektu – Wydział Chemii UMK, ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń, dziekanat ds. 

studenckich, pok. 71. 
2. Kandydat – Student/ka ostatniego roku studiów stacjonarnych stopnia I (S1) lub II (S2) na 

kierunkach Materiały współczesnych technologii, Chemia, Chemia i technologia żywności, 
Chemia kosmetyków, Automatyka i robotyka, Informatyka stosowana, Fizyka, Fizyka 
techniczna, Astronomia, Matematyka, Matematyka i ekonomia, Informatyka Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika (zwanych kierunkami ścisłymi i technicznymi UMK).  

3. Komisja Kwalifikacyjna – Zespół 3 osób powołanych przez Koordynatora do oceny 
zgłaszających się do Projektu Kandydatów i stworzenia listy uczestników wraz z listą 
rezerwową. 

4. Koordynator – Osoba powołana przez JM Rektora UMK do zarządzania realizacją całego 
projektu. Koordynator jest jednocześnie przedstawicielem w Radzie Projektu wydziału UMK, 



                                                                

  
 

 

 

2 
 

z którego się wywodzi. Koordynator jest odpowiedzialny za prawidłową i terminową 
realizację projektu w zakresie merytorycznym, organizacyjnym i finansowym. Koordynator 
kieruje projektem korzystając z pomocy asystenta koordynatora zatrudnionego w okresie 
realizacji projektu z kosztów pośrednich projektu. Koordynator współpracuje z Zastępcami 
Koordynatora oddelegowanymi przez właściwe wydziały. 

5. Rada Projektu – grupa doradcza projektu złożona z 3 osób delegowanych przez 3 wydziały 
realizujące zadania projektu oraz po 1 przedstawicielu Biura Karier UMK i Biura Zarządzania 
Funduszami Strukturalnymi UMK. Koordynator projektu  reprezentuje wydział, z którego się 
wywodzi w Radzie Projektu. Pozostałe wydziały delegują do Rady Projektu po jednym 
Zastępcy Koordynatora. Koordynator (poza zadaniami opisanymi w pkt. 4) i Zastępcy 
Koordynatora organizują i nadzorują realizację projektu na wydziałach, które ich 
wydelegowały.  
Koordynator projektu zwołuje posiedzenia Rady Projektu i przewodniczy jej obradom. 
Posiedzenia Rady Projektu odbywają się nie rzadziej niż raz w każdym semestrze roku 
akademickiego objętego projektem. Rada Projektu pełni rolę doradczą i informacyjną w 
stosunku do koordynatora. Koordynator informuje Radę Projektu o bieżącym stanie 
realizacji projektu w zakresie merytorycznym, organizacyjnym i finansowym.  

6. Projekt – Przedsięwzięcie pod nazwą „KLUCZ - Rozwój kluczowych kompetencji studentów 
kierunków ścisłych i technicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika dla potrzeb gospodarki, 
społeczeństwa i rynku pracy”, realizowane przez Uczelnię w ramach Programu Rozwoju 
Kompetencji w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowane z 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 

7. Uczestnik  – Kandydat, który pomyślnie przeszedł proces rekrutacji i zakwalifikował się do 
udziału w Projekcie.  

8. UMK – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu z siedzibą przy ul. Jurija Gagarina 11,  
87-100 Toruń. 

9. Wydział – jednostka podstawowa UMK wymieniona w projekcie jako realizująca zadania 
merytoryczne projektu (Wydział Chemii, Wydział Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej, 
Wydział Matematyki i Informatyki). 

 
§ 3  

Cel projektu 
Celem głównym projektu jest wzrost kluczowych kompetencji osobistych, komunikacyjnych, 

zawodowych, informatycznych i analitycznych u 240 studentów (107 kobiet i 133 mężczyzn) 
ostatniego roku studiów stacjonarnych stopnia I (S1) lub II (S2) na kierunkach Materiały 
współczesnych technologii, Chemia, Chemia i technologia żywności, Chemia kosmetyków, 
Automatyka i robotyka, Informatyka stosowana, Fizyka, Fizyka techniczna, Astronomia, 
Matematyka, Matematyka i ekonomia, Informatyka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika dla potrzeb 
gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa poprzez realizację szkoleń certyfikowanych, zajęć 
warsztatowych, zadań praktycznych w formie projektowej, zajęć dodatkowych organizowanych z 
otoczeniem społ.-gosp. i wizyt studyjnych w ramach Programu Rozwoju Kompetencji na rzecz 
dalszego kształcenia.    

 
§ 4  

Zakres projektu 
1. Każdy Uczestnik Projektu otrzymuje następujący pakiet wsparcia w ramach Projektu: 
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a) Blok diagnostyczny – bilans kompetencji Uczestnika wskazujący braki kompetencyjne oraz 

po zakończeniu udzielania wsparcia w Projekcie, wskazujący zmianę zakresu kompetencji, 

b) Szkolenie warsztatowe kształtujące kompetencje miękkie obejmujące: szkolenia 

warsztatowe do wyboru – 2 bloki po 8 godzin oraz Komunikacja interpersonalna – 30 godzin, 

c) Zajęcia dodatkowe organizowane z otoczeniem społeczno-gospodarczym – 15 godzin, 

d) Wzmacnianie kompetencji zawodowych w ramach certyfikowanych szkoleń i zajęć 

warsztatowych – do wyboru z oferty 10 kursów specjalistycznych w uzgodnieniu z 

koordynatorem i biurem projektu. 

e) Zajęcia projektowe – 60 godzin, 

f) Wizyty studyjne u pracodawców – wizyta o maksymalnym wymiarze 5 dni. 

Koordynator i biuro projektu udzielą szczegółowych informacji o rodzaju, wymiarze i terminie 
obowiązkowych zajęć każdemu uczestnikowi projektu indywidualnie w formie pisemnej oraz 
wszystkim kandydatom za pomocą internetu i innych środków przekazu. 

2. Wsparcie jest udzielane kompleksowo i nie ma możliwości rezygnacji z któregokolwiek  
z wymienionych w p-kcie 1 a-f elementów. 

3. Udzielone w ramach Projektu wsparcie nie jest elementem obowiązkowego programu 
kształcenia na danym kierunku studiów. 

4. Uczestnik nie ponosi żadnych kosztów związanych z udzieleniem wsparcia w Projekcie  
z wyłączeniem § 6 ust. 2. 

5. Uczestnik oświadcza, że nie uczestniczył, aktualnie nie uczestniczy oraz nie będzie uczestniczył 
w innych projektach podnoszących kompetencje w Programie Rozwoju Kompetencji w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w trakcie udziału w niniejszym Projekcie. 
 

Warunki udziału w Projekcie 
 

§ 5  
Rekrutacja 

1. Rekrutacja Uczestników do Projektu odbywa się w maksymalnie pięciu edycjach od 1. 
października 2016 r. do wyczerpania limitu liczby uczestników. 

2. W ramach Projektu zakłada się objęcie wsparciem 240 Uczestników. 
3. Organizacja Projektu przewiduje w szczególności udzielenie wsparcia osobom 

niepełnosprawnym, bez względu na rodzaj niepełnosprawności.  
4. Rekrutacja Uczestników odbywa się dwuetapowo, tj.: 

4.1. I etap 
4.1.1. Przyjmowanie zgłoszeń do udziału w Projekcie Kandydatów odbywa się on-line 

poprzez System Badań Ankietowych On-line UMK, na zgłoszeniu zgodnie ze wzorem 
stanowiącym załącznik nr 1. 

4.1.2. Rekrutacja odbywa się w terminie wskazanym w ogłoszeniu o rekrutacji 
zamieszczonym na stronie www oraz plakatach rekrutacyjnych w pomieszczeniach 
Wydziału Chemii, Wydziału Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej oraz Wydziału 
Matematyki i Informatyki UMK. 

4.2. II etap  
4.2.1. Ocena formalna zgłoszeń do udziału w Projekcie przez Komisję Kwalifikacyjną. 

Ocenie formalnej podlegają: 
4.2.1.1. Terminowość złożenia zgłoszenia, 
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4.2.1.2. Poprawność wypełnienia zgłoszenia, 
4.2.1.3. Spełnienie warunków udziału w Projekcie: status studenta studiów 

stacjonarnych ostatniego roku studiów I lub II stopnia jednego z kierunków 
wymienionych w paragrafie 3 (Cel projektu),   

4.2.1.4. Średnia ocen z ostatniego zakończonego roku kształcenia. W przypadku 
Kandydatów deklarujących taką samą średnią ocen decyduje data wpływu 
zgłoszenia do Systemu Badań Ankietowych. 

4.2.2. Biorąc pod uwagę cel Projektu KLUCZ, Komisja Kwalifikacyjna będzie również 

uwzględniała: 

4.2.2.1. Możliwość uzyskania przez Kandydata kwalifikacji zapewniających dostęp 

kandydata do rynku pracy. 

4.2.2.2. Wyniki bilansu wstępnego i likwidację zdiagnozowanych luk w zakresie 

wiedzy i umiejętności. 

4.2.2.3. Strukturę płci Kandydatów i równości szans złożonych w kontekście założeń 

Projektu zgodnie z umową o dofinansowanie (107 kobiet i 133 mężczyzn). 

4.2.2.4. Ilość wybranych przez Kandydata działań przewidzianych w Projekcie.  

 
5. Nie jest rozpatrywane zgłoszenie wypełnione błędnie lub złożone przez osoby, które nie 

spełniają postanowień zawartych w Regulaminie. 
6. Do udziału w Projekcie kwalifikują się Kandydaci z najwyższą średnią ocen i zgodnie z analizą płci 

i równości szans. 
7. Koordynator projektu kontaktuje się pocztą elektroniczną na adres e-mail konta w systemie 

USOS UMK podany w zgłoszeniu do udziału w Projekcie ze wszystkimi Kandydatami z informacją 
o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu Kandydata do udziału w Projekcie w terminie 14 dni 
roboczych od zakończenia rekrutacji.  

8. Kandydaci mają wgląd do wyników rekrutacji Projektu w Biurze Projektu w terminie 7 dni 
roboczych od dnia otrzymania informacji o wyniku rekrutacji, wysłanej na adres e-mail podany 
przez Kandydata w zgłoszeniu do udziału w Projekcie. 

9. Zgłoszenia Kandydatów są archiwizowane w Systemie Badań Ankietowych On-line UMK. 
 

§ 6  
Realizacja procesu kształcenia 

1. Uczestnik jest zobowiązany do systematycznego i aktywnego uczestnictwa w wymiarze co 

najmniej 80% liczby godzin zajęć z każdego zakresu. UMK zastrzega sobie prawo do nałożenia 

kar finansowych na Uczestnika Projektu w związku z nieuzasadnioną nieobecnością na 

zajęciach. Wysokość kary jest równa kosztowi udziału w projekcie w wymiarze przypadającym 

na jednego uczestnika Projektu wraz z odsetkami naliczonymi jak dla zaległości podatkowych 

liczonych od dnia podpisania deklaracji udziału w projekcie. 

2. Uczestnik jest zobowiązany do przedłożenia oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych 

osobowych w ramach Projektu wraz z wymaganym zakresem danych osobowych, stanowiące 

załącznik nr 2. Odmowa udzielenia wymaganych informacji skutkuje odmową udziału  

w Projekcie.  
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3. Uczestnik jest zobowiązany do przedłożenia oświadczenia udziału w Projekcie zgodnie ze 

wzorem stanowiącym załącznik nr 3 wraz ze zobowiązaniem do przestrzegania niniejszego 

Regulaminu. 

4. Uczestnik otrzymuje zaświadczenia ukończenia zajęć w ramach Projektu na oficjalnym druku 

zgodnie ze wzorem wskazanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ponadto 

Uczestnik otrzymuje odpowiedni certyfikat, jeżeli spełnił warunki jego wydania.  

5. Uczestnik w ciągu sześciu (6) miesięcy od dnia zakończenia kształcenia, rozumianego jako 

obrona pracy dyplomowej, zobowiązuje się udostępnić dane dotyczącego jego statusu na 

rynku pracy (zatrudnienia/ bezrobocia) lub dalszego kształcenia. 

6. Uczestnik zobowiązuje się do wzięcia udziału w 12-miesięcznym monitoringu losów absolwenta 

Wydziału Chemii, Wydziału Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej, Wydziału Matematyki i 

Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

 

§ 7 

1. Uszczegółowienie sposobu zarządzania projektem: 

- Koordynator: nadzór nad realizacją projektu, decyzje operacyjne, organizację funkcjonowania 

projektu w strukturze UMK, bieżące monitorowanie wskaźników i ryzyka (podejmowanie 

środków zaradczych), decyzje personalne, zlecanie obowiązków kadrze administracyjne, 

kontakty z IZ, podejmuje decyzji operacyjnych, 

- Rektor i dziekani wydziałów – podejmowanie decyzji strategicznych, 

- Asystent koordynatora – wykonuje również obowiązki asystenta ds. sprawozdawczości 

(kontakty z IZ, dane do sprawozdań, współpraca z Biurem Zarządzania Funduszami 

Strukturalnymi przy sporządzaniu wniosków o płatność, listy obecności) i asystenta ds. 

merytorycznych (obsługa działań merytorycznych, listy intencyjne, umowy, inne sprawy 

administracyjno-finansowe); Asystent koordynatora wykonuje także obowiązki przewidziane w 

projekcie dla kierowników zadań (rozeznanie rynku, promocja, rekrutacja, zapewnienie 

prowadzenia ankiet, organizację zajęć merytorycznych kontrola uczestników po podpisaniu 

deklaracji i inne wynikające z realizacji zadań projektu). 

- Akademickie Biuro Karier UMK - wstępny bilans kompetencji, ewaluacja rezultatów miękkich, 

monitorowanie losów absolwentów, 

- Centrum Promocji i Informacji UMK - promocja projektu, strona www 

- Zastępcy Koordynatora – wspomaganie realizacji projektu na wydziałach macierzystych w 

zakresie merytorycznym i organizacyjnym,  

- Dziekanaty wydziałów – dostęp do niezbędnej dokumentacji, bezpośredni kontakt ze 

studentami.  

 

 

 

§ 8 

Postanowienia końcowe 
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2. Rektor na wniosek Koordynatora projektu ma prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, 
wynikające w szczególności ze zmian podstaw prawnych realizacji Projektu. O wszelkich 
zmianach Koordynator projektu ma obowiązek poinformować Uczestników, co najmniej w 
drodze listu elektronicznego.  

3. Niniejszy Regulamin jest udostępniany na stronie internetowej Projektu oraz w Biurze Projektu. 
 

    ZATWIERDZIŁ 
 

………………………………………………..                

ZAŁĄCZNIKI: 
1. Załącznik nr 1. Zgłoszenie do udziału w Projekcie 
2. Załącznik nr 2. Oświadczenie Uczestnika o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wraz z 
zakresem danych przetwarzanych w Projekcie. 
3. Załącznik nr 3. Oświadczenie o udziale w Projekcie. 
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Załącznik nr 1. Zgłoszenie do udziału w Projekcie 

 
 

Toruń, dnia ................................... 
Załącznik nr 1 

Zgłoszenie do udziału w Projekcie  
„KLUCZ - Rozwój kluczowych kompetencji studentów kierunków ścisłych i 
technicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika dla potrzeb gospodarki, 
społeczeństwa i rynku pracy”  
 

1. Czy posidasz status aktywnego studenta UMK: 
 

Tak      
                                                                  

Nie                                                                       

 
 

2. Czy jesteś studentem ostatniego roku studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia 

przynajmniej jednego z wymienionych kierunków (wybierz właściwe odpowiedzi): 

Materiały współczesnych Technologii  

Chemia  

Chemia i technologia żywności  

Chemia kosmetyków  

Automatyka i robotyka 

Informatyka stosowana  

Fizyka techniczna  
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Fizyka  

Astronomia 

Matematyka i ekonomia  

Matematyka  

Informatyka  

 

3. Wypełnij poniższe pola.  
 

Imię: Nazwisko: Numer indeksu:  

Adres e-mail:  Stopień i rok studiów:  

Rodzaj studiów (stacjonarne/niestacjonarne):  

4. Podaj średnią ocen z ostatniego zakończonego roku nauki:  

  

5. Podaj swoją płeć:  
Wybierz jedną z następujących odpowiedzi  

Kobieta  

Mężczyzna  
 

 

 
   ………………………………………………… 

(Czytelny podpis Kandydata) 
 
 

* Zgłoszenie do udziału w projekcie nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do projektu. 
Informacja o wynikach rekrutacji zostanie przekazana w terminie 14 dni roboczych na adres  
e-mail podany przez Kandydata w zgłoszeniu do udziału w Projekcie.  
Dokumentacja rekrutacyjna dostępna jest do wglądu w Biurze Projektu w terminie 7 dni 
roboczych od dnia otrzymania informacji o wyniku rekrutacji na podaną skrzynkę poczty 
elektronicznej. 
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Załącznik nr 2. Oświadczenie Uczestnika o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wraz  
z zakresem danych przetwarzanych w Projekcie. 

 
Załącznik nr 2 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU  

 

W związku z przystąpieniem do projektu pn. „KLUCZ - Rozwój kluczowych kompetencji studentów kierunków ścisłych 

i technicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika dla potrzeb gospodarki, społeczeństwa i rynku pracy” oświadczam, 

że przyjmuję do wiadomości, iż: 

1. Administratorem moich danych osobowych jest Minister Rozwoju 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:  

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), 

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

finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. poz. 1146, 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, 

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 „KLUCZ - Rozwój kluczowych 

kompetencji studentów kierunków ścisłych i technicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika dla potrzeb 
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gospodarki, społeczeństwa i rynku pracy”, 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 Badan i 

Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa, beneficjentowi realizującemu projekt – Uniwersytet Mikołaja 

Kopernika w Toruniu (ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń) oraz Centrum Rozwoju  

i Innowacji Sp. z o.o. (ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk) oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą 

w realizacji projektu – nie dotyczy. 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. 

5. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek 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. Zobowiązuję się do wzięcia udziału w 12-miesiecznym monitorowaniu losów absolwentów UMK. 

8. W ciągu sześciu miesięcy od dnia zakończenia kształcenia, rozumianego jako obrona pracy dyplomowej, udostępnię 

dane dotyczącego mojego statusu na rynku pracy lub dalszego kształcenia. 

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

10. Jestem świadomy, że UMK zastrzega sobie prawo do nałożenia kar finansowych na Uczestnika Projektu w związku 

z nieuzasadnioną nieobecnością na zajęciach. Wysokość kary jest równa kosztowi udziału w projekcie w wymiarze 

przypadającym na jednego uczestnika Projektu wraz z odsetkami naliczonymi jak dla zaległości podatkowych 

liczonych od dnia podpisania deklaracji udziału w projekcie. 

 

 

 

 

 

…..……………………………………… …………………………………………… 

MIEJSCOWOŚĆ I DATA                  CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU 
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Załącznik nr 2 cd. 

Zakres danych Uczestników Projektu otrzymujących wsparcie: 
 

Imię Nazwisko PESEL 

   
 

Brak PESEL TAK/NIE (zaznacz właściwe) 

Płeć Wiek w chwili przystąpienia do 
Projektu 

Wykształcenie 

 
 

  

Dane kontaktowe: 

Województwo Powiat Gmina 

 
 

  

Miejscowość Ulica  

 
 

  

Nr budynku Nr lokalu Kod pocztowy 

 
 

  

Telefon kontaktowy Adres e-mail Obszar w-g stopnia urbanizacji 

 
 

  

Data rozpoczęcia udziału w 
projekcie: 

 

Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu: 

 
 

W tym: 

Wykonywany zawód 

 
 

Zatrudniony w: 

 
 

Status uczestnika w chwili przystąpienia do projektu (zaznacz właściwe): 
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Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba 
obcego pochodzenia 

TAK/NIE 

Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań TAK/NIE 

Osoba z niepełnosprawnościami TAK/NIE 

Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących TAK/NIE 

w tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu TAK/NIE 

Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i 
dzieci pozostających na utrzymaniu 

TAK/NIE 

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

TAK/NIE 

 
Świadom/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu karnego przewidującego 
karę pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań oświadczam, że przedstawionej 
powyżej dane są prawdziwe. Jednocześnie zobowiązuję się poinformować Uniwersytet Mikołaja 
Kopernika w Toruniu w przypadku zmiany przedstawionych danych w terminie do 12 miesięcy pod 
zakończeniu kształcenia (obronie pracy dyplomowej). 
 
 

 
       ………………………………………………… 

(Czytelny podpis Uczestnika Projektu) 
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Załącznik nr 3. Oświadczenie Uczestnika o udziale w Projekcie. 
 

 
 

Toruń, dnia ................................... 
 

O Ś W I A D C Z E N I E  
 

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem uczestnictwa w Projektcie pn. 
„KLUCZ - Rozwój kluczowych kompetencji studentów kierunków ścisłych i technicznych 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika dla potrzeb gospodarki, społeczeństwa i rynku pracy” i 
zobowiązuję się do jego przestrzegania, w tym w szczególności: 

 do uczestnictwa we wszystkich rodzajach wsparcia oferowanych w ramach projektu zgodnie  

z harmonogramem zajęć w Projekcie, 

 do systematycznego i aktywnego uczestnictwa w wymiarze co najmniej 80% godzin zajęć  

z każdego zakresu, 

 w ciągu sześciu (6) miesięcy od dnia zakończenia kształcenia, rozumianego jako obrona 

pracy dyplomowej, udostępnię dane dotyczącego mojego statusu na rynku pracy 

(zatrudnienia/ bezrobocia) lub dalszego kształcenia, 

 do wzięcia udziału w 12-miesięcznym monitoringu losów absolwenta UMK, 

 do aktualizacji moich danych osobowych w okresie do 12 miesięcy od dnia zakończenia 

kształcenia (obrony pracy dyplomowej), umożliwiających nawiązanie Uniwersytetowi 

Mikołaja Kopernika w Toruniu kontaktu ze mną po zakończeniu udziału w Projekcie. 

Jestem świadomy, że UMK zastrzega sobie prawo do nałożenia kar finansowych na Uczestnika 
Projektu w związku z nieuzasadnioną nieobecnością na zajęciach. Wysokość kary jest równa 
kosztowi udziału w projekcie w wymiarze przypadającym na jednego uczestnika Projektu wraz z 
odsetkami naliczonymi jak dla zaległości podatkowych liczonych od dnia podpisania deklaracji 
udziału w projekcie. 
Ponadto oświadczam, że zostałem poinformowany, iż Projekt pn. „KLUCZ - Rozwój kluczowych 
kompetencji studentów kierunków ścisłych i technicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika dla 
potrzeb gospodarki, społeczeństwa i rynku pracy” jest współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój. 
 
 

 

…………………………………………………... 

          (czytelny podpis Uczestnika Projektu) 


