
 

FORMULARZ REKRUTACYJNY  

do uczestnictwa w projekcie pt. 

„PSW – uczelnia z przyszłością”  

 

ZAKRES_WSPARCIE KADRY KIEROWNICZEJ I ADMINISTRACYJNEJ 
UWAGA!!! Formularz (tylko białe pola) należy wypełnić czytelnie: elektronicznie (komputerowo) lub ręcznie – 

wyłącznie drukowanymi literami. Wszystkie pola muszą być wypełnione. W polach wyboru właściwą odpowiedź należy 

zaznaczyć „X”. Wypełniony formularz (oryginał) prosimy dostarczyć osobiście na adres Biura projektu. 

 

 

 

 

Dane 

uczestnika/ki 

kadry 

kierowniczej i 

administracyjnej 

Lp. Nazwa Dane 

1. Imię  

2. Nazwisko  

3. PESEL  

4. Płeć  KOBIETA      MĘŻCZYZNA 

5. Wykształcenie wyższe  TAK       NIE 

6. Staż pracy w PSW (ilość lat) …………………. 

7. Termin trwania umowy 

 na czas nieokreślony 

 na czas określony do dnia 

……………. 

8. Zajmowane stanowisko  

Dane kontaktowe 

9. Telefon kontaktowy  

10. Adres e-mail  

Inne informacje 11. 

Czy brał Pan/Pani udział w badaniu 

potrzeb szkoleniowych 

przeprowadzonych do projektu 

„PSW – uczelnia z przyszłością” 

 TAK       NIE 

Deklaracja 

formy wsparcia 

12. 

I. SZKOLENIA OTWARTE: 

a) Szkolenia z języka angielskiego 

b) Szkolenie - Komunikacja 

międzykulturowa. 

c) Szkolenie – Komunikacja  

w zespole. 

 

 TAK       NIE 

 TAK       NIE 

 

 TAK       NIE 

 

Data wpływu   

Godzina wpływu   

Numer ewidencyjny   



 

d) Szkolenie – Własność 

intelektualna. Aspekty prawne  

i podatkowe – komercjalizacja 

pośrednia i bezpośrednia, praktyki 

prawne. Umowy. Pomoc publiczna w 

badawczej działalności gospodarczej. 

e) Szkolenie – Szkolenie MS Excel. 

f) Szkolenie – Finanse publiczne  

w praktyce 

g) Szkolenie – Kontrola zarządcza  

i zarządzanie ryzykiem 

II. SZKOLENIA ZAMKNIĘTE: 

DLA DZIAŁU TELEINFORMATYCZNEGO 

PSW: 

a) Szkolenie – Active Directory Services 

with Windows Server – MS 10969; 

b) Szkolenie – Implementing an 

Advanced Server Infrastructure – MS 

10414; 

c) Szkolenie – Installing and Configuring 

Windows Server 2012 R2 – MS 20410; 

d) Szkolenie – VMware vSphere: Install, 

Configure, Manage V6.0 –VM-SICM -

6.0. 

DLA BIBLIOTEKARZY PSW: 

a) Szkolenie – Zaawansowane 

wyszukiwanie informacji naukowej; 

b) Szkolenie – Projektowanie 

prezentacji multimedialnych z 

wykorzystaniem programu PREZI; 

c) Szkolenie – Efektywne Public 

Relations; 

d) Wizyta studyjna w bibliotekach 

akademickich w Hiszpanii.  

 TAK       NIE 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TAK       NIE 

 TAK       NIE 

 
 

 TAK       NIE 

 

 

 

 

 TAK       NIE 

 

 TAK       NIE 

 

 

 

 

 TAK       NIE 

 

 TAK       NIE 

 

 

 

 TAK       NIE 

 

 TAK       NIE 

 

 

 

 

 

 TAK       NIE 

 

 TAK       NIE 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Oświadczam, że: 

 

a) wyrażam chęć wzięcia udziału w projekcie pn.: „PSW – uczelnia z przyszłością”; 

b) spełniam kryteria kwalifikowalności, uprawniające mnie do udziału w projekcie, tj. w momencie 

przystąpienia do projektu jestem pracownikiem uczelni zatrudnionym w Państwowej Szkole Wyższej  

im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej na okres umożliwiający udział w projekcie;  

c) zostałam/em poinformowana/y, że projekt pn.: „PSW – uczelnia z przyszłością” jest wspófinansowany  

z Funduszy Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza 

Edukacja Rozwój, Priorytet III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5. 

Kompleksowe programy szkół wyższych; 

d) zapoznałam/em się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.: „PSW – uczelnia  

z przyszłością” wprowadzonym Zarządzeniem Rektora nr 22/2019 z dnia 27.05.2019 r. i zobowiązuję się 

do jego przestrzegania; 

e) zostałam/em pouczona/y o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą  

lub zatajenie prawdy; 

f) na etapie składania formularza rekrutacyjnego do powyższego projektu zostałam/em poinformowana/y 

o możliwości odmowy podania danych wrażliwych dotyczących mojego statusu społecznego 

(niepełnosprawności, przynależności narodowej lub etnicznej, faktu bycia migrantem, osobą obcego 

pochodzenia lub pozostawania w niekorzystnej sytuacji społecznej); 

g) zgodnie z art.13 ust 1 i ust 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 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, zostałem/am 

poinformowany/a, że: 

- administratorem danych osobowych jest Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w 

Białej Podlaskiej (dalej PSW) z siedzibą w Białej Podlaskiej 21-500, ul. Sidorska 95/97; 

-  z inspektorem ochrony danych osobowych można się skontaktować poprzez j.sroka@pswbp.pl; 

- dane osobowe zawarte w niniejszym formularzu przetwarzane są do celów związanych z rekrutacją 

i selekcją prowadzoną na potrzeby realizacji projektu „PSW – uczelnia z przyszłością”; 

- dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na 

przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (art. 6 

ust. 1 pkt a RODO). Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać w dowolnym 

momencie wycofana, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

- podanie danych osobowych jest dobrowolne; 

- dane osobowe będą przetwarzane w okresie prowadzenia rekrutacji do projektu PSW – uczelnia  

z przyszłością oraz przechowywane będą w celach archiwalnych; 

- odbiorcą/ami danych osobowych będą osoby z ramienia PSW realizujący projekt PSW – uczelnia 

z przyszłością, NCBR oraz instytucje nadzorujące i kontrolujące itp.; 

- przysługują mi następujące prawa w stosunku do PSW: żądania dostępu do swoich danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do przenoszenia 

danych – w sprawie realizacji praw poprzez kontakt z inspektorem ochrony danych pod adresem 

mailowym j.sroka@pswbp.pl;  

- mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w wypadku 

uznania, że administrator (PSW) naruszył  przepisy o ochronie danych osobowych; 

- dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego; 

- dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

h) wyrażam zgodę na używanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku/wypowiedzi przez PSW, dla celów 

działań informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją projektu „PSW – uczelnia z przyszłością”. 

mailto:j.sroka@pswbp.pl
mailto:j.sroka@pswbp.pl


 

Zgadzam się aby fotografie wykonane podczas danej formy wsparcia: szkolenia/wizyty studyjnej mogły 

zostać umieszczone na stronie internetowej Projektu. 

 

 

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

(miejscowość i data) (czytelny podpis) 

 

 

 

Wyrażam zgodę na udział Pani/a  ......................................................................................................................  

pracownika działu (proszę wpisać zajmowane stanowisko)……………………………………………………. 

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

w szkoleniu/-ach ………………………………………………………………………………………………... 

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

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

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

realizowanego/-ych w ramach projektu: „PSW – uczelnia z przyszłością” 

 

 

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

(miejscowość i data) (czytelny podpis Kierownika/Przełożonego) 

 


