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Formularz zgłoszeniowy 

Informacja o projekcie  

Witamy w projekcie Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej, realizowanym w partnerstwie 
ponadnarodowym: 

• Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha 
Kaczyńskiego,  

• HAUS - Finnish Institute of Public Management, Finlandia  

• NUPS - National University of Public Service, Węgry 

 

Projekt jest wdrażany w ramach: Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

Oś priorytetowa: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa 

Działanie: 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej 

 

I etap: Zgody i oświadczenia 

RODO – Oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych 

 

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych (Dz. Urz. UE z 4.5.2016, L 119/1)  

niniejszym: 

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do 
realizacji  projektu Akademii Zarządzania w Administracji Publicznej (AZ), realizowanego 
przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha 
Kaczyńskiego (KSAP). 

potwierdzam przyjęcie do wiadomości następujących informacji: 

W związku z przystąpieniem do projektu nr POWR.04.02.00-00-005/18 pn. „Akademia Zarządzania 
w Administracji Publicznej – Zarządzanie Operacyjne) międzynarodowy program podnoszenia 
kompetencji zarządczych kadry średniego zarządzania w administracji publicznej” 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”: 
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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, 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 nr 
POWR.04.02.00-00-005/18 pn. „Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej – 
Zarządzanie Operacyjne) międzynarodowy program podnoszenia kompetencji zarządczych 
kadry średniego zarządzania w administracji publicznej” 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 Zarządzającej - 
Ministerstwu Inwestycji i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, beneficjentowi 
realizującemu projekt - Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, ul. Wawelska 56, 00-922 Warszawa oraz 
podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu – Finnish 
Institute of Public Management Ltd (HAUS) Yliopistonkatu 5,00100 Helsinki oraz National 
University of Public Service (NUPS) H-1083 Budapest, 2 Ludovika térh. Moje dane osobowe 
mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie 
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Instytucji Zarządzającej lub beneficjenta. Moje dane osobowe mogą zostać również 
powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej 
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: 

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 Zarządzającej - 
Ministerstwu Inwestycji i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, beneficjentowi 
realizującemu projekt - Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, ul. Wawelska 56, 00-922 Warszawa oraz 
podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu – Finnish 
Institute of Public Management Ltd (HAUS) Yliopistonkatu 5,00100 Helsinki oraz National 
University of Public Service (NUPS) H-1083 Budapest, 2 Ludovika térh. Moje dane osobowe 
mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie 
Instytucji Zarządzającej lub beneficjenta. Moje dane osobowe mogą zostać również 
powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej 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. 
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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@ksap.gov.pl  (gdy ma to zastosowanie - 

należy podać dane kontaktowe inspektora ochrony danych u Beneficjenta). 

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. 

 

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adres e-mail) w celu 
przekazywania elektronicznego newslettera KSAP zawierającego informacje o 
zaplanowanych szkoleniach, konferencjach i innych wydarzeniach organizowanych przez 
KSAP w całym okresie przechowywania danych (zgoda nieobowiązkowa). 

potwierdzam przyjęcie do wiadomości następujących informacji: 

 

1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) powierzonych do przetwarzania jest Krajowa 

Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego 

(KSAP). 

2. Siedziba ADO mieści się w Warszawie przy ulicy Wawelskiej 56. 

3. Celem zbierania danych (adres e-mail) jest przekazywanie elektronicznego newslettera KSAP 

zawierającego informacje o zaplanowanych szkoleniach, konferencjach i innych wydarzeniach 

organizowanych przez KSAP. 

4. Powierzone dane będą przechowywane do momentu odwołania zgody na ich przetwarzanie. 

5. Dane kontaktowe do Administratora Bezpieczeństwa Informacji (IOD) w KSAP: 

iod@ksap.gov.pl  

6. Przewiduje się przekazanie powierzonych danych osobowych podmiotowi administrującemu 

automatycznym systemem dystrybucji newslettera KSAP. 

7. Osobie powierzającej dane do przetwarzania przysługuje prawo do: 

8. wniesienia skargi do Głównego Inspektora Danych Osobowych, 

9. wglądu w powierzone dane osobowe i możliwość ich poprawiana, 

10. odwołania zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie. 
 

 

 

 

II etap: Wypełnij formularz zgłoszeniowy 

 

A.  Informacje o uczestniku                     

Dane uczestnika  

Płeć Kandydata/Kandydatki* (zaznacz właściwe) ⃝ kobieta ⃝ mężczyzna  

 

mailto:iod@ksap.gov.pl
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Imię (imiona):  

Nazwisko:  

Data urodzenia (RRRR-MM-DD):  

Miejsce urodzenia:  

Obywatelstwo:  

 

Adres do korespondencji  

Ulica:  

Numer domu:  

Numer mieszkania:  

Kod pocztowy:  

Miejscowość:  

Kraj zamieszkania:  

Adres e-mail służbowy:  

Adres e-mail do kontaktu:  

Numer telefonu do kontaktu: 

 

B. Dane instytucji wysyłającej:  

 

1. Pełna nazwa instytucji:  

2. Pełny adres instytucji:  

3. Województwo:  

4. Imię i nazwisko kierownika instytucji:  

5. Nazwa stanowiska kierownika instytucji:  

6. Imię i nazwisko bezpośredniego przełożonego uczestnika projektu:  

7. Nazwa stanowiska bezpośredniego przełożonego uczestnika projektu:  

8. Adres e-mail bezpośredniego przełożonego uczestnika projektu:  

9. Telefon kontaktowy bezpośredniego przełożonego uczestnika projektu: 

 

 

 

 



 

6 

 

 

C. Kryteria dostępu 

 

1. Posiadam co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne.   ⃝ TAK ⃝ NIE 
 
2. Posiadam co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe, w tym przynajmniej roczne - na 

stanowisku związanym z zarządzaniem zespołami i/lub projektami. 
 
a. Doświadczenie zawodowe: (zaznacz właściwe) 

 
 ⃝ minimum 3 lat ⃝ 3 – 5 lat ⃝ 5 – 10 lat ⃝ 10 lat i więcej  ⃝ inny okres (info. w CV) 

 
b. Doświadczenie w kierowaniu pracą zespołu:  

 
⃝ minimum 1 rok ⃝ 1 – 3 lata ⃝ 3 – 5 lat ⃝ 5 lat i więcej  ⃝ inny okres (info. w CV) 
 

c. Doświadczenie w kierowaniu projektem: 
 
Projekt to zorganizowane przedsięwzięcie nastawione na dokonanie zmiany - zmierza do 
wytworzenia nowego  lub udoskonalenia dotychczasowego produktu, usługi lub rezultatu, 
przy określonych zasobach (ludzkich, technicznych, finansowych) i w ograniczonym czasie.  
 
 ⃝ minimum 1 rok ⃝ 1 – 3 lata ⃝ 3 – 5 lat ⃝ 5 lat i więcej  

 
3. Jestem zatrudniony w administracji publicznej, zarządzam zespołem i/lub projektem  
 

Projekt obejmie wsparciem instytucje administracji rządowej (ministerstwa, urzędy centralne, 
wojewódzkie i jednostki podległe). Uczestnikami projektu mogą być przedstawiciele kadry 
zarządzającej średniego szczebla w instytucjach administracji publicznej (tj. z-cy dyrektorów 
departamentów, biur, zespołów; naczelnicy, itd.). 
 
a. Instytucja: 

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

b. Stanowisko:  
……………………………………………………………………………………………………………………………………….......... 
 

c. Forma zatrudnienia: (zaznacz właściwe) 
 
 ⃝ Powołanie ⃝ Umowa o pracę na czas nieokreślony ⃝ Umowa o pracę na czas określony 
  
⃝ Mianowanie 
 

d. Wykonywana funkcja kierownicza (kierowanie zespołem i/lub projektem): ⃝ TAK ⃝ NIE 
 
Proszę opisać konkretny zakres obowiązków:  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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4. Znajomość języka angielskiego (poziom biegłości: B2, C1, C2) 
 
⃝ minimum B2  ⃝ C1  ⃝ C2 
 

5. Zobowiązuję się do przedstawienia raportu, po zakończeniu udziału w programie kształcenia,  
w którym przedstawię wnioski z udziału w programie oraz plan wykorzystania nabytej wiedzy  
i kompetencji w urzędzie, w którym pracuję i/lub poza nim.                 
 
 ⃝ TAK ⃝ NIE 

 
 

D. Uzasadnienie zgłoszenia:  

 

1. Uzasadnienie adekwatności swoich potrzeb do udziału w projekcie 
 

a. Jaka jest Pana/i motywacja do udziału w projekcie? 
…………………………………………………………………………………………………………… (300 znaków) 
 

b. Jakie są oczekiwania Pana/i związane z udziałem w projekcie? 
…………………………………………………………………………………………………………… (300 znaków) 
 

2. Motywacja do służby publicznej 
 

Proszę wymienić i krótko opisać konkretne działania podjęte przez Pana/ią na rzecz dobra 
wspólnego, w szczególności zaangażowanie w rozwiązywanie problemów publicznych/społecznych 
czy też inicjowanie i tworzenie warunków sprzyjających działalności na rzecz dobra wspólnego – 
realizowane w pracy (ale wykraczające poza obowiązki zawodowe) i poza pracą np. udział w pracach 
stowarzyszeń, organizacji, komisji, akcjach, wolontariatach. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………     (500 znaków) 
 

3. Potencjał liderski 
 

Proszę wymienić i krótko opisać konkretne działania czy też osiągnięcia zawodowe, w które 
pozwoliły wykorzystać Pana/i potencjał liderski (np. inicjatywa, proponowanie, organizowanie i 
przeprowadzanie zmian, zdolność do budowania koalicji wokół swoich pomysłów, 
twórcze/niestandardowe podejście do rozwiązywania problemów, zarządzanie zespołem, dbanie 
o dobre relacje i rozwój współpracowników.) 
 
……………………………………………………………………..…………………………………………………………. (500 znaków) 
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4. Proaktywne nastawienie do rozwoju 

 
Wypełnij ankietę  diagnostyczną klikając w poniższy link. Aktywny link przekieruje Cię na nową 
stronę gdzie znajduje się gotowa do wypełnienia ankieta. 

 

 

 

 

Potwierdzam wypełnienie i wysłanie ankiety     ⃝ TAK ⃝ NIE 

 
 
 
III etap: Załącz wymagane załączniki  

 
1. Curriculum Vitae w formacie Europass bez zdjęcia, wersja PL  (dodaj załącznik) 
2. Kopia dyplomu poświadczająca wykształcenie magisterskie lub równorzędne (dodaj załącznik) 
3. Potwierdzenie i zgoda kierownika/dyrektora generalnego instytucji na udział w projekcie 

Akademii Zarządzania  (dodaj załącznik) 
4. Certyfikat językowy.  (dodaj załącznik) 

 
 
Przyjmuję do wiadomości powyższe informację dotyczące klauzul informacyjnych w zakresie 
przetwarzania danych osobowych, potwierdzam prawidłowość wszystkich powyższych danych oraz 
zobowiązuję się do wykonania zadeklarowanych w niniejszym formularzu zobowiązań 
 
 
 
 
 
 
 
______________________ 
Data i podpis (profil zaufany lub podpis kwalifikowany) 

Link do ANKIETY 


