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Розпорядок   прийому    кандидатів на навчання,   громадян України до 

проєкту: 

"Комплексна Програма Розвитку -  етап І”  

POWR.03.05.00-00-Z043/17 

 

§ 1 

 

Загальна інформація 

1. Цей Розпорядок    встановлює правила  прийому  кандидатів на навчання-

громадян  України до проєкту "Комплексна Програма Розвитку-етап І" 

2. Проєкт  співфінансується Європейським Союзом  в рамках Європейського 

соціального фонду.   Оперативна програма  Знання Освіта Розвиток,  OŚ III. 

Вища освіта для економіки та розвитку, 3.5 Комплексні програми вищих 

навчальних закладів.  

3. Реалізатором проєкту є Колегіум Вітелона   Державний заклад вищої освіти, 

вул.Сеймова, 5 А, 59-220 Легниця. 

4. Бюро  проєкту знаходиться в Колегіумі Вітелона  Державний заклад вищої 

освіти, будинок C, кімната 218. 

§ 2 

Цілі та сфера підтримки 

1.Головною  ціллю  проєкту є створення комплексної програми вищого 

навчального закладу з метою підвищення компетенції осіб, які беруть участь у 

освіті на вищому рівні, що відповідає потребам економіки, ринку праці та 

суспільства. 

2.Проєкт передбачає реалізацію безоплатних форм підтримки, що підвищують 

компетентність студентів / кандидатів  на   навчання -  громадян України 

(учасників проєкту) через: 

- вивчення польської мови для кандидатів  на навчання,  що походять з України. 
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- розмовна практика  польською мовою (максимум 4 особи  в групі) - жовтень 

2022 р. - червень 2023 р., 

- підтримка професійного консультанта  (радника) (індивідуальні консультації та 

семінари в групі для підтримки виходу на ринок праці), 

- переклад українською мовою навчальних, екзаменаційних    матеріалів,  

освітніх програм тощо., 

- психологічна підтримка, 

 

§ 3 

 

Правила  прийому  та кваліфікації учасників  

1. Брати участь  у  проєкті мають право  студенти  / кандидати на навчання - 

громадяни  України, які відповідають таким критеріям: 

a) мають персональний ідентифікаційний номер (PESEL).  

b) документ, що підтверджує перетин кордону після 24 лютого цього року 

(ксерокопія паспорта з датою перетину кордону або довідка видана  

Прикордонною Службою), 

с) зареєструються в системі електронної реєстрації на навчання, виконавши при 

цьому вимоги до подання  комплекту документів на навчання. 

https://irk.collegiumwitelona.pl/irk/irk/strony/logowaniekandydat.html 

e) заповнять  "Бланк  заявки з декларацією про долучення  до проєкту" - додаток 

№ 1 до  Розпорядку; 

d) підпишуть "Заяву учасника проєкту" - Додаток № 4 до Розпорядку; 

2. Набір  здійснюватиметься відповідно до політики рівних можливостей. 

3.Під час вступної кампанії будуть діагностовані особливі потреби  осіб  з 

обмеженими можливостями на основі "Бланку  заявки з декларацією про 

долучення  до проєкту" 

4. Оцінювання  кандидатів для участі у  проєкті проводиться Приймальною 

комісією у складі: Координатор проєкту, Уповноважений з питань України та 

Фахівець з адміністративних питань. 

 

5.Приймальна комісія складає протокол про  роботу  вступної кампанії . 

https://irk.collegiumwitelona.pl/irk/irk/strony/logowaniekandydat.html
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6.  Студент/ кандидат на навчання -  громадянин  України,  який пройшов  

процедуру вступної кампанії,  повідомляється  про її результати Уповноваженим 

з питань України. 

 

 

Прикінцеві положення 

1. Цей Розпорядок  є   доступним  у бюро  проєкту та на сайті   ВНЗ. 

Реалізатор проєкту залишає за собою право вносити зміни до правил, про які 

учасники проєкту будуть негайно поінформовані через веб-сайт ВНЗ та  Бюро 

проєкту. 

 

 

Додаток № 1 до Розпорядку 

 

БЛАНК  ЗАЯВКИ1 

Назва проєкту ""Комплексна Програма Розвитку-етап І" 

Номер проєкту: POWER.03.05.00-00-Z043/17 

OS III: Вища освіта для економіки та розвитку 

3.5 Комплексні програми вищої школи 

 

 

ДАНІ УЧАСНИКА, ЯКИЙ ОТРИМУЄ ПІДТРИМКУ В РАМКАХ ПРОЄКТУ 

ДАНІ УЧАСНИКА 

Ім’я (імена)  

Прізвище  

Назва форми підтримки   

Стать Жінка □ чоловік □ (позначте X) 

Вік при долученні до  проєкту  

PESEL  

Освіта  

Спеціальність  

КОНТАКТНІ ДАНІ УЧАСНИКА 

Вулиця  

Номер будинку  
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Номер квартири  

Місцевість  

Країна Місто □ Село  □     (позначте X) 

Поштовий Індекс   

Область  

Район  

Гміна  

Телефон стаціонарний  

Телефон мобільний  

Адреса електронної пошти (e-mail)  

 СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ СТАТУС УЧАСНИКА (позначте X) 

 Статус особи на ринку праці  в момент  

долучення  до проэкту 

Професійно активний □ 

- виконувана професія: 

-працює в: 

Професійно пасивний □ 

 

Особа з обмеженими можливостями ТАК     □      НІ   □ 

Конкретні потреби осіб  з обмеженими 

можливостями  

 

Просимо заповнювати  розбірливо і друкованими літерами. 

Підтвердження інвалідності на підставі медичного заключення або   

довідки  

 

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ДОЛУЧЕННЯ ДО ПРОЕКТУ 

1.  Висловлюю бажання брати участь у проєкті. 

2.  Засвідчую, що наведені вище дані є достовірними. 

3.  Заявляю, що відповідаю кваліфікаційним критеріям, що дає мені право  

на участь у проєкті, тобто  бути   студентом /  кандидатом  на навчання. 

4. Я даю згоду на обробку моїх персональних даних виключно для 

моніторингу та оцінювання  Оперативної  програми   Знання Освіта 

Розвиток. 

5. Я погоджуюся на оцінювальне дослідження, метою якого є  

удосконалення пропонованої на сьогоднішній день допомоги та  її   кращого  

пристосування   до потреб майбутніх учасників. 

6. Я заявляю, що був проінформований/а про співфінансування проєкту 

Європейським Союзом в рамках коштів Європейського соціального фонду. 
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Повчання: учасник несе відповідальність за надання недостовірної  

інформації, що випливає із загальних положень Цивільного кодексу. 

 

……………………………………….   …………………………………. 

Місцевість і дата       Розбірливий підпис                                                                                                     

 

ІНШІ ДАНІ 

Будь ласка, зазначте  ТАК, НІ  або  ВІДМОВА В НАДАННІ ІНФОРМАЦІЇ  

1 

Особа, що належить до національної або 

етнічної меншини, мігрант, особа 

іноземного походження 

 Так 

 Ні 

 Відмова в наданні інформації 

2 
Особа бездомна або потерпіла від втрати 

права  власності на житло 

 Так 

 Ні 

3 Особа  з обмеженими можливостями 

 Так 

 Ні 

 Відмова в наданні інформації 

6 

Людина, що перебуває в іншому 

соціальному невигідному становищі (крім 

перерахованих вище) 

 Так 

 Ні 

 Відмова в наданні інформації 

 

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

Місцевість, дата Розбірливий підпис 
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Додаток № 4 до Розпорядку 

ЗАЯВА УЧАСНИКА ПРОЄКТУ 

(інформаційне зобов'язання, яке здійснюється у зв'язку зі ст. 13 та ст. 14  

Розпорядження    Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2016/679) 

У зв'язку  з участю   у  проєкті "Комплексна Програма Розвитку-етап І"  я 

заявляю, що даю згоду: 

1. Адміністратором моїх персональних даних є Міністр, відповідальний  за  

регіональний розвиток, який  виконує функції  управлінської  установи щодо   

Оперативної  програми  Знання Освіта Розвиток 2014-2020, розташованої  за 

адресою ul. Współna  2/4, 00-926 Warszawa. 

2. Обробка моїх персональних даних  здійснюється  відповідно до 

законодавства   та  відповідає умовам, зазначеним у ст. 6. пар. 1, літ. c  і     ст. 9 

пар. 2  літ. g   Постанови    Європейського парламенту і Ради (ЄС) 2016/679 -

персональні дані необхідні для реалізації  Oперативної   програми Знання 

Освіта Розвиток 2014-2020 (PO WER) на підставі: 

1)  збору " Оперативної  програми  Знання Освіта Розвиток”: 

a) розпорядження   Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 1303/2013 

від 17 грудня 2013 р., що встановлює спільні    положення  про 

Європейський фонд регіонального розвитку, Європейський соціальний 

фонд, Фонд  згуртованості, Європейський сільськогосподарський фонд 

розвитку сільських районів та Європейський  фонд морського та 

рибного господарства, а також встановлює загальні правила про 

Європейський фонд регіонального розвитку, Європейський соціальний 

фонд, Фонд  згуртованості  та Європейський фонд  морського  та 

рибного господарства та  скасовує  розпорядження Ради Європейської 

спільноти (WE) № 1083/2006. (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z 

późn. zm.),, 
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b) Розпорядження    Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 1304/2013 

від 17 грудня 2013 р. про   Європейський  соціальний  фонд та 

скасування розпорядження Ради Європейської спільноти  (WE) № 

1081/2006  

c) Закону від 11 липня 2014 р. про  принципи  реалізації програм у галузі 

політики згуртованості , що фінансуються у фінансовій перспективі 

2014-2020 років. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.); 

 2) збору "Центральна  інформаційно-комунікаційна  система, що підтримує 

реалізацію оперативних програм": 

           а) розпорядження   Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 1303/2013 

від 17 грудня 2013 р., що встановлює спільні    положення  про Європейський 

фонд регіонального розвитку, Європейський соціальний фонд, Фонд  

згуртованості  , Європейський сільськогосподарський фонд розвитку сільських 

районів та Європейський  фонд морського та рибного господарства, а також 

встановлює загальні правила про Європейський фонд регіонального розвитку, 

Європейський соціальний фонд, Фонд  згуртованості  та Європейський фонд  

морського  та рибного господарства та  скасовує  розпорядження Ради 

Європейської спільноти (WE) № 1083/2006.  

       b) Розпорядження    Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 1304/2013 

від 17 грудня 2013 р. про   Європейський  соціальний  фонд та скасування 

розпорядження Ради Європейської спільноти  (WE) № 1081/2006  

       с) закону від 11 липня 2014 р. Про принципи  реалізації програм у галузі 

            політики згуртованості , що фінансуються у фінансовій перспективі 2014- 

2020  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.); 

     d) виконавчої постанови   Комісії (ЄС) № 1011/2014 від 22 вересня 

 2014 р., що встановлює  докладні правила реалізації     Розпорядження 

Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1303/2013 щодо шаблонів 

для передачі конкретної  інформації до Комісії, а також докладні 

положення щодо  обміну інформацією між бенефіціарами та  керуючими , 

сертифікуючими, аудиторськими та посередницькими установами (Dz. 

Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str. 1). 

3. Мої персональні дані  оброблятимуться  лише  з метою реалізації проєкту 

"Комплексна Програма Розвитку-етап І ",  зокрема, підтвердження 

кваліфікованості  витрат, надання підтримки, моніторингу, оцінювання, 
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контролю, аудиту та звітності, а також інформаційно- популяризаційної   

діяльності в рамках  PO WER. 

4. Мої персональні  дані  довірено для обробки посередницькій установі-

Національному центру досліджень та розвитку, ul. Nowogrodzka 47а, 00-695 

Warszawa , бенефіціару, що реалізує проєкт - Колегіум Вітелона   Державний 

заклад вищої освіти і суб'єктам, які за дорученням бенефіціара беруть участь у 

реалізації проєкту. Мої персональні   дані можуть бути передані суб’єктам, які 

проводять оцінювальні  дослідження за дорученням керуючої установи, 

посередницької установи або бенефіціара. Мої персональні дані також можуть 

бути передані спеціалізованим компаніям, що,   за дорученням керуючої 

установи, посередницької установи та бенефіціара, здійснюють  контроль і 

аудит в рамках PO WER . 

5. Надання даних є необхідною умовою для отримання підтримки, а відмова від  

їх надання   рівнозначна неможливості підтримки в рамках проєкту 

6. Протягом 4 тижнів після завершення участі у проєкті я надам  бенефіціару 

дані про мій      статус на ринку праці та інформацію про участь  в освіті та    

навчанні , а також здобуття кваліфікації  чи  набуття компетенцій. 

7. Протягом трьох місяців після завершення участі у проєкті я  надам  дані про 

свій статус  на ринку праці. 

8. Для підтвердження кваліфікованості витрат  на участь у проєкті мої 

персональні дані,  такі як:  ім'я (імена), прізвище,  PESEL, номер проєкту, дата 

початку участі у проєкті, дата закінчення участі у проєкті, код страхового 

забезпечення, розмір страхового внеску по медичному страхуванню, розмір 

страхового внеску для страхуванню від нещасних випадків, можуть бути 

оброблені у зборі   "Збір персональних даних  від ZUS",» адміністратором якого 

є міністр, відповідальний за регіональний розвиток. Обробка моїх персональних 

даних здійснюється  відповідно до законодавства і  відповідає умовам, 

зазначеним у  ст.6. абз. 1 літ. С а також  ст. 9.  Абз.2 літ. g  Розпорядження  

Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2016/679-персональні дані необхідні для 

реалізації Операційної   програми Знання Освіта Розвиток 2014-2020  (PO WER)  

на основі1: 

1) Розпорядження  Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1303/2013 від 

                                                           
1 Обробка персональних даних у Зборі персональних даних з ZUS  відноситься до ситуації, коли угода про фінансування проекту 
була укладена з бенефіціаром Міністерством сім'ї, праці та соціальної політики або Воєводським управлінням праці. 
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17 грудня 2013 р., що  встановлює спільні    положення  про Європейський фонд 

регіонального розвитку, Європейський соціальний фонд, Фонд  згуртованості  , 

Європейський сільськогосподарський фонд розвитку сільських районів та 

Європейський  фонд морського та рибного господарства, а також встановлює 

загальні правила про Європейський фонд регіонального розвитку, 

Європейський соціальний фонд, Фонд  згуртованості  та Європейський фонд  

морського  та рибного господарства, а також   скасовує  розпорядження Ради 

Європейської спільноти (WE) № 1083/2006. 

 

2) Розпорядження    Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 1304/2013 від 17 

грудня 2013 р. про   Європейський  соціальний  фонд та скасування 

розпорядження Ради Європейської спільноти  (WE) № 1081/2006 

3)Закону від 11 липня 2014 р. про принципи  реалізації програм у сфері  

 політики згуртованості , що фінансуються у фінансовій перспективі 2014- 

  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.); 

4)Закону від 13 жовтня 1998 р. Про систему соціального страхування  (Dz. U. z  

2017 r. poz. 1778, z późn. zm.). 

Мої персональні  дані  довірено для обробки посередницькій установі-

Національному центру досліджень та розвитку, ul. Nowogrodzka, 47а, 00-695 

Warszawa , бенефіціару, що реалізує проєкт - Колегіум Вітелона   Державний 

заклад вищої освіти і суб'єктам, які за дорученням бенефіціара беруть участь у 

реалізації проєкту. Мої персональні   дані можуть бути передані суб’єктам, які 

проводять оцінювальні  дослідження за дорученням керуючої установи, 

посередницької установи або бенефіціара. Мої персональні дані також можуть 

бути передані спеціалізованим компаніям, що, за дорученням керуючої 

установи, посередницької установи та бенефіціара, здійснюють контроль і аудит 

в рамках PO WER . 

9. Мої персональні дані не будуть передані  в третю  країну або міжнародну 

організацію. 

10.  Мої персональні дані   не  підлягатимуть автоматизованому прийняттю 

рішень. 

11.  Мої  персональні дані   зберігатимуться до закінчення   Оперативної  

програми Знання Освіта Розвиток 2014 -2020 ,  та  завершення  

архівування документації. 
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12. Я можу зв'язатися з Інспектором із захисту даних, надіславши 

повідомлення на  електронну адресу : iod@miir.gov.pl або  

iod@collegiumwitelona.pl   

 

13. Я маю право подати скаргу до наглядового органу, яким є Президент 

Управління  Захисту Персональних Даних. 

 

14.  Я маю право на доступ до змісту своїх даних, їх виправлення, видалення 

або обмеження їх обробки.  

 

 

…..……………………………………… …………………………………………… 

Місцевість і дата  Розбірливий підпис учасника 

проєкту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


