
Zarządzenie Nr 45/2017 

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 

z dnia 7 kwietnia  2017 roku 

w sprawie wprowadzenia Regulamin projektu „NOWE HORYZONTY - program 

rozwoju kompetencji studentów kierunku ochrona środowiska oraz turystyka  

i rekreacja Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” 

  

Na podstawie art. 66 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym  

(tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.) i § 69 ust. 2  Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 

w Kielcach, zarządza się co następuje: 

  

§ 1 

1.      Wprowadza się Regulamin, określający zasady uczestnictwa w projekcie „NOWE 

HORYZONTY - program rozwoju kompetencji studentów kierunku ochrona środowiska oraz 

turystyka i rekreacja Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” realizowanym przez 

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki  

i rozwoju Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014-2020. 

2.      Regulamin, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 2 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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Regulamin projektu  

„NOWE HORYZONTY - program rozwoju kompetencji studentów kierunku 

ochrona środowiska oraz turystyka i rekreacja Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 

w Kielcach” 
 

 

§ 1 

SŁOWNIK POJĘĆ 

 

1) Uniwersytet – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, dalej UJK  

2) Projekt – projekt pn.: „NOWE HORYZONTY - program rozwoju kompetencji 

studentów kierunku ochrona środowiska oraz turystyka i rekreacja Uniwersytetu Jana 

Kochanowskiego w Kielcach” o numerze POWR.03.01.00-00-K172/16 realizowany 

przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, współfinansowany ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś III Szkolnictwo 

wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

3) Kandydat – student/ka UJK w Kielcach, którzy złożyli wypełniony Formularz 

zgłoszeniowy do udziału w projekcie  

4) Uczestnik Projektu – student/studentka UJK w Kielcach zakwalifikowany/a do 

udziału w Projekcie. 

5) Biuro Projektu – pomieszczenie A 4.10 (sekretariat Katedry Ochrony i Kształtowania 

Środowiska) zlokalizowane w budynku G Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego 

UJK w Kielcach, mieszczącego się przy ul. Świętokrzyskiej 15, 25-406 Kielce. 

6) Tutor – opiekun studentów uczestniczących w projekcie powołany dla każdego 

kierunku przez Rektora UJK. 

 

§ 2 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Niniejszy Regulamin określa cele i założenia Projektu,  zasady  rekrutacji  oraz 

prawa i obowiązki Uczestników. 

2. Projekt  realizowany  jest  przez  Wydział Matematyczno - Przyrodniczy  UJK  w 

Kielcach. 

3. Wsparcie  udzielane Uczestnikom w  ramach Projektu jest nieodpłatne, 

finansowane ze środków  Unii  Europejskiej  w ramach  Europejskiego  Funduszu  

Społecznego i prowadzone  zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji. 

4. Termin   realizacji Projektu   obejmuje   okres od   1 kwietnia 2017 roku do 31 

marca 2020 roku. 

5. Uczestnicy Projektu zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego 

Regulaminu i pisemnego  wyrażenia  zgody  na  akceptację  jego  postanowień, 

co  potwierdzają złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zapoznaniu się z jego 

treścią. 

 

§ 3 

CELE I ZAŁOŻENIA  PROJEKTU 

 

1. Celem Projektu jest podniesienie kluczowych kompetencji  zawodowych, 

interpersonalnych, analitycznych u 117 studentów/tek studiów stacjonarnych  
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kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA (I i II stopnia) oraz TURYSTYKA I REKREACJA (I 

stopnia) na rzecz dalszego kształcenia i/lub zatrudnienia absolwentów. 

2. Projekt skierowany  jest do 120 studentów/tek czterech ostatnich semestrów 

studiów stacjonarnych kierunków: 

- turystyka i rekreacja I stopnia (semestr III, IV, V, VI) 

- ochrona środowiska I stopnia (semestr III, IV, V, VI) 

- ochrona środowiska II stopnia (semestr I, II, III, IV), 

którzy w chwili złożenia Formularza zgłoszeniowego posiadają status 

studenta/tki Uniwersytetu i spełniają podstawowe obowiązki wynikające z 

Regulaminu studiów. 

 

3. Każdy Uczestnik Projektu obowiązkowo musi poddać się dwukrotnie badaniu 

bilansu kompetencji: po zakwalifikowaniu do projektu – wstępny bilans 

kompetencji oraz po zakończeniu ostatniej formy wsparcia – końcowy bilans 

kompetencji. Badanie bilansu kompetencji przeprowadzone będzie przez 

doradców Akademickiego Biura Karier UJK. Wyniki badania pozwolą na 

określenie mocnych i słabych stron Uczestników Projektu pod względem 

posiadanych kompetencji. Wyniki badania będą podstawą do udziału 

Uczestników Projektu w poszczególnych formach wsparcia. 

 

4. Wsparcie świadczone Uczestnikom w ramach Projektu obejmuje:  
 

1) rozwój kompetencji studentów/tek kierunku TURYSTYKA i REKREACJA 

poprzez:  

a) SZKOLENIE CERTYFIKOWANE - Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania 

Jakością (SZJ) ISO 9001 w wymiarze 52 godz. dydatkycznych wraz z 

egzaminem certyfikacyjnym wg standardu Polskiego Centrum Badań i 

Certyfikacji 

b) SZKOLENIE CERTYFIKOWANE - Znakarz szlaków nizinnych w wymiarze 32 

godz. dydaktycznych wraz z egzaminem wg standardu PTTK 

c) ZAJĘCIA WARSZTATOWE - Warsztat pracy przewodnika turystycznego 

terenowego po województwie świętokrzyskim w wymiarze 100 godz. 

dydaktycznych (ćwiczenia teoretyczne, wycieczki piesze, autokarowe i 

praktyki przewodnika zgodnie z wytycznymi ZG PTTK). Zajęcia kończą się 

egzaminem wg standardu PTTK - 2 dni: teoria+praktyka (samodzielne 

poprowadzenie trasy wycieczki) 

d) ZAJĘCIA WARSZTATOWE - Tworzenie geoproduktu turystycznego w 

wymiarze 40 godz.  

e) WIZYTY STUDYJNE u pracodawców branży turystycznej i rekreacji - zajęcia w 

formie warsztatów w 8 godz. dydaktycznych 

f) ZADANIA PRAKTYCZNE W FORMIE PROJEKTOWEJ realizowane przez zespoły 

studentów/tek jako element przygotowania dyplomowania w wymiarze 40-60 

godz. dydaktycznych. 
 

2) rozwój kompetencji studentów/tek kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA 

poprzez: 

a) ZAJĘCIA WARSZTATOWE - Asystent Systemu Zarządzania Środowiskowego 

wg ISO 14001 w wymiarze 20 godz. wraz z egzaminem certyfikacyjnym wg 

standardu Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji 
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2) SZKOLENIE CERTYFIKOWANE - Pełnomocnik Systemu Zarządzania 

Środowiskowego wg ISO14001 w wymiarze 64 godz. wraz z egzaminem 

certyfikacyjnym wg standardu Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji  

c) WIZYTY STUDYJNE w przedsiębiorstwach z wdrożonym ISO14001 - AUDYT 

ŚRODOWISKOWY W PRAKTYCE – w wymiarze 32 godz. (4dni*8h)  

d) ZADANIA PRAKTYCZNE W FORMIE PROJEKTOWEJ - ASPEKTY WDRAŻANIA SZŚ 

wg ISO14001 - praca nad projektem jako element przygotowania 

dyplomowania w wymiarze 40 - 60godz.; 

e) WARSZTATY PRAKTYKA ZAWODU - TECHNOLOGIE OZE, EWE w wymiarze 8 

godz.  
 

3) rozwój kompetencji 'miękkich' w obszarze KOMUNIKACJA - WSPÓŁPRACA – 

ASERTYWNOŚĆ poprzez warsztaty w wymiarze 16 godz. dydaktycznych o 

tematyce: 

a) Komunikacja i asertywność  

b) Współpraca w zespole  
 

5. Kwalifikacja Uczestników Projektu na poszczególne formy wsparcia będzie na 

podstawie wstępnego bilansu kompetencji.  

6. Końcowy bilans kompetencji będzie podstawą do ewaluacji efektów 

wsparcia udzielonego Uczestnikom Projektu. 

 

§ 4 

ZASADY  REKRUTACJI 

 

1. Rekrutacja będzie miała charakter wewnętrzny. 

2. Do udziału w projekcie może zostać zakwalifikowany student/ka czterech 

ostatnich semestrów studiów stacjonarnych kierunków: 

- turystyka i rekreacja I stopnia (semestr III, IV, V, VI) 

- ochrona środowiska I stopnia (semestr III, IV, V, VI) 

- ochrona środowiska II stopnia (semestr I, II, III, IV). 

3. Etapy rekrutacji; 

1) akcja informacyjna wśród studentów/tek kierunków turystyka i rekreacja 

oraz ochrona środowiska o możliwości udziału w projekcie - maile, 

spotkania informacyjne, strona www.ujk.kielce.pl; www.ujk.edu.pl/wmp/, 

2) zgłoszenie chęci uczestnictwa w projekcie odbywa się poprzez złożenie do 

opiekuna kierunku lub Biura Projektu formularza zgłoszeniowego z 

dołączonymi dokumentami/kserokopiami, potwierdzającymi spełnienie 

określonych kryteriów rekrutacji, 

3) formularz zgłoszeniowy według wzoru określonego w  Załączniku nr 1 

można pobrać bezpośrednio w Biurze Projektu lub ze strony internetowej 

UJK – www.ujk.edu.pl; www.ujk.edu.pl/wmp/ , 

4) przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do projektu w Biurze Projektu od 

poniedziałku do piątku w godz. 9:00-14:00 – pokój A 4.10 - Sekretariat 

Katedry Ochrony i Kształtowania Środowiska, budynek G Wydziału 

Matematyczno - Przyrodniczego UJK w Kielcach, ul. Świętokrzyska 15 , 

5) rekrutacja prowadzona będzie przez trójosobową komisję powołaną przez 

Dziekana Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego. Komisja sprawdzi pod 

względem formalnym zgłoszenia, dokona punktowej oceny kryteriów 

merytorycznych i sporządzi listę rankingową wraz ze wskazaniem 

http://www.ujk.kielce.pl/
http://www.ujk.edu.pl/wmp/
http://www.ujk.edu.pl/wmp/
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kandydatów zakwalifikowanych do udziału w projekcie. Wyniki rekrutacji  

zostaną udokumentowane protokołem, 

6) listy rankingowe zostaną udostępnione na stronie internetowej UJK –

www.ujk.edu.pl/wmp/,  

7) o wyniku rekrutacji kandydaci/tki zostaną powiadomieni mailowo, 

8) kandydaci niezakwalifikowani do projektu będą mogli złożyć odwołania w 

formie pisemnej do kierownika projektu w terminie 7 dni.  

9) w przypadku większej liczby chętnych niż ilości miejsc w projekcie oraz na 

wypadek rezygnacji z uczestnictwa w projekcie zakwalifikowanej już do 

wsparcia osoby, zostanie utworzona lista rezerwowa, 

10) Uniwersytet nie gwarantuje udziału w projekcie wszystkim 

zainteresowanym studentom. 

4. Terminy rekrutacji: 

- kwiecień 2017 r., 

- październik 2017 r., 

- październik 2018 r. 

Szczegółowe terminy rekrutacji umieszczane będą na stronie internetowej UJK 

– www.ujk.edu.pl; www.ujk.edu.pl/wmp/  

5. Kryteria rekrutacji: 

1) status studenta/tki czterech ostatnich semestrów studiów stacjonarnych 

kierunków: 

- turystyka i rekreacja I stopnia (semestr III, IV, V, VI), 

- ochrona środowiska I stopnia (semestr III, IV, V, VI), 

- ochrona środowiska II stopnia (semestr I, II, III, IV), 

potwierdzony kserokopią odpowiednich stron z indeksu, (kryterium formalne – 

0 pkt) 

2) średnia ocen z ostatniego zaliczonego semestru studiów - liczba pkt = 

wysokość średniej; potwierdzenie - zaświadczenie z dziekanatu WMP UJK, 

3) udokumentowana działalność: 

- w kołach naukowych -1pkt, 

- organizacjach studenckich -1pkt, 

- NGO-fundacje, stowarzysz.itp-1pkt 

Potwierdzenie – kserokopia legitymacji/ kserokopia umowy/, zaświadczenie 

opiekuna koła naukowego, zarządu organizacji, osób uprawnionych do 

reprezentowania organizacji. Za każdy typ organizacji wymieniony w 

powyższych tiretach przyznany będzie 1 pkt, za kryterium można zdobyć 

maksymalnie 3 pkt., 

4) uczestnictwo w doradztwie - 1 pkt i/lub szkoleniach prowadzonych przez ABK 

UJK-1pkt. Potwierdzenie – kserokopia zaświadczenia/ dyplomu/ certyfikatu 

wydanego przez ABK UJK. Za kryterium można zdobyć maksymalnie 2 pkt., 

5) Orzeczenie o niepełnosprawności - 2 pkt. Potwierdzenie – kserokopia decyzji 

uprawnionych organów. 

 

§ 5 

 

ORGANIZACJA WSPARCIA W PROJEKCIE 

 

1. Jeden Uczestnik Projektu może wziąć udział w kilku różnych formach wsparcia. 

2. Wszystkie formy wsparcia oferowane w projekcie nie mogą przekroczyć 

łącznie kwoty 20 000 zł na jednego studenta/tkę.  

http://www.ujk.edu.pl/
http://www.ujk.edu.pl/wmp/
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3. Decyzję o formach wsparcia dla studenta/tki podejmuje kierownik projektu na 

podstawie wstępnego bilansu kompetencji. 

4. RAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW  

1. Uczestnik Projektu ma prawo do: 

1) udziału w poszczególnych formach wsparcia przewidzianych w 

Projekcie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu,  

2) zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania na szkolenia i egzaminy 

organizowane poza Kielcami (na podstawie faktur i biletów) do wysokości 

środków przewidzianych w budżecie Projektu,  

3) otrzymania indywidualnego raportu z badania bilansu kompetencji 

wstępnego oraz końcowego,  

3) otrzymania zaświadczenia potwierdzającego udział w poszczególnych 

formach wsparcia w Projekcie  lub stosownych dokumentów / 

certyfikatów, potwierdzających nabyte uprawnienia (jeśli są wydawane), 

4) rezygnacji z udziału w Projekcie w wyjątkowych sytuacja losowych. 

Wymagane jest wówczas złożenie przez Uczestnika pisemnego 

oświadczenia o rezygnacji z podaniem przyczyny. W przypadku braku 

złożenia zgłoszenia o rezygnacji decyzję o przerwaniu wsparcia w 

projekcie podejmuje kierownik projektu po analizie obecności na 

poszczególnych formach wsparcia, uzgodnieniu z tutorem i specjalistą ds. 

rozliczeń. Podstawą do decyzji o przerwaniu wsparcia jest 

nieusprawiedliwiona nieobecność na trzech kolejnych zajęciach oraz brak 

odpowiedzi na trzy kolejne maile przypominające o obowiązkach 

Uczestnika Projektu. Od decyzji Kierownika nie przysługuje odwołanie.  

2. Uczestnik Projektu jest zobowiązany do:  

1) stosowania się do zapisów niniejszego Regulaminu, 

2) przestrzegania ustalonego rozkładu zajęć warsztatowych i szkoleń, 

3) pisemnego potwierdzania obecności na szkoleniach, warsztatach, 

wizytach studyjnych, zajęciach z pracodawcami, 

3) stawiania się na egzaminy certyfikacyjne,  

4) poddania się badaniu bilansu kompetencji przez doradców ABK UJK po 

zakwalifikowaniu do projektu oraz po zakończeniu ostatniej formy 

wsparcia, 

5) wypełnienia ankiet ewaluacyjnych,  

6) przekazania danych dotyczących statusu na rynku pracy oraz informacji 

na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub 

nabycia kompetencji w terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w 

projekcie, 

7)udostępnienia danych dotyczących statusu na rynku pracy w ciągu 3 

miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie. 

5. Udział w Projekcie nie zwalnia studenta/tkę z należytego wykonywania 

obowiązków wynikających ze statusu studenta (np. z zajęć dydaktycznych w 

ramach programu studiów, praktyki objętej programem studiów, itp.) 

 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

 

Uniwersytet zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu w trakcie trwania 

Projektu.     
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I. INFORMACJE O PROJEKCIE 

Tytuł projektu 

„NOWE HORYZONTY - program rozwoju kompetencji studentów 

kierunku ochrona środowiska oraz turystyka i rekreacja 

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” 

Nr projektu  POWR.03.01.00-00-K172/16 

Priorytet: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju 

Działanie: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym 

Beneficjent: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 

 

II.  DANE  UCZESTNIKA                        (PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI) 

Imię (imiona):  

Nazwisko  

Płeć  Kobieta  Mężczyzna 

Data urodzenia 
(DD MM RRRR) 

 

PESEL  

Wykształcenie 

ponadgimnazjalne   

policealne   

wyższe   

  

III. DANE  KONTAKTOWE (PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI) 

 

ADRES ZAMIESZKANIA 

Ulica  

Nr domu  Nr lokalu  

FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY 
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Miejscowość  Kod pocztowy  

Powiat  

Gmina  

Kraj  

Numer telefonu 

kontaktowego 
 

Adres e-mail  

  

IV. STATUS OSOBY NA RYNKU PRACY w chwili przystąpienia do projektu 

Status na rynku pracy  osoba bierna zawodowo 

 

 osoba pracująca, w tym: 

        w administracji rządowej 

         w administracji samorządowej 

         w organizacji pozarządowej 

         w MMŚP 

        w dużym przedsiębiorstwie 

        prowadząca działalność na własny rachunek 

        inne 

 

Wykonywany zawód 

 

 instruktor praktycznej nauki zawodu 

 
nauczyciel kształcenia ogólnego 

 
nauczyciel wychowania przedszkolnego 

 
nauczyciel kształcenia zawodowego 

 
pracownik instytucji systemu ochrony zdrowia 
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kluczowy pracownik instytucji pomocy i integracji społecznej 

 
pracownik instytucji rynku pracy 

 
pracownik instytucji szkolnictwa wyższego 

 
pracownik instytucji systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej  

 
pracownik ośrodka wsparcia ekonomii społecznej 

 
pracownik poradni psychologiczno-pedagogicznej 

 
rolnik 

 
inny 

Miejsce 

zatrudnienia: 
 

 

V. STATUS UCZESTNIKA PROJEKTU w chwili przystąpienia do projektu:  
 
 

Osoba należąca do mniejszości 

narodowej lub etnicznej, migrant, 

osoba obcego pochodzenia 

 Tak  Nie 

 

Odmawiam  
podania informacji 

Osoba bezdomna lub dotknięta 

wykluczeniem z dostępu do mieszkań 

 Tak  Nie 
 

Osoba z niepełnosprawnościami  Tak  Nie 
 Odmawiam  

podania informacji  

Osoba przebywająca w gospodarstwie 

domowym bez osób pracujących: 

w tym w gospodarstwie domowym z 

dziećmi pozostającymi na utrzymaniu 

 

Tak 

 

Tak 

 

Nie 

 

Nie 

 

Osoba żyjąca w gospodarstwie 

składającym się z jednej osoby 

dorosłej i dzieci pozostających na 

utrzymaniu:     

 Tak  Nie 

 

Osoba w innej niekorzystnej sytuacji 

społecznej (inna niż powyższe1) 
 Tak  Nie 

 Odmawiam  
podania informacji 

 

 

                                                           
1 Wskaźnik odnosi się do wszystkich grup uczestników w niekorzystnej sytuacji, takich jak osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. 
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VI. STATUS  STUDENTA  UJK 
 

Kierunek 
TURYSTYKA  I  REKREACJA  

OCHRONA  ŚRODOWISKA  

Stopień studiów 
PIERWSZY DRUGI 

  

Semestr  

trzeci czwarty piaty  szósty pierwszy drugi trzeci czwarty 

        

 

VII. KRYTERIA   REKRUTACJI   DO   PROJEKTU 
 

Rodzaj kryterium 

 

Proszę wstawić znak „X”  

oraz dołączyć dokumenty/kserokopie potwierdzające 

spełnienie kryteriów rekrutacji 

Średnia ocen z ostatniego 

zaliczonego semestru studiów 

 
…………………………………………… 
(proszę podać średnią ocen, potwierdzenie - zaświadczenie z 
dziekanatu WMP UJK) 

Dodatkowa udokumentowana 

działalność i aktywność studenta 
Działalność w kołach naukowych  
(zaświadczenie opiekuna koła naukowego) 

 

Działalność w organizacjach studenckich - innych niż 
koło naukowe (zaświadczenie osób uprawnionych do 
reprezentowania organizacji)  

 

Działalność w organizacjach o charakterze 
wolontaryjnym /charytatywnym (kserokopia 
umowy/ zaświadczenie zarządu organizacji, osób 
uprawnionych do reprezentowania organizacji) 

 

Uczestnictwo w akcjach ABK UJK 

Kielce Udział w szkoleniach prowadzonych przez ABK  
 

Udział w doradztwie indywidualnym prowadzonym 
przez ABK   

 

Status osoby niepełnosprawnej Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności 
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1. Ja niżej podpisany/a zgłaszam swoje uczestnictwo w projekcie „NOWE HORYZONTY - program 
rozwoju kompetencji studentów kierunku ochrona środowiska oraz turystyka i rekreacja 
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” nr POWR.03.01.00-00-K172/16, realizowanym 
przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. 

2. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem projektu, akceptuję jego postanowienia, 
spełniam określone w nim kryteria kwalifikowalności uprawniającej do udziału w projekcie i 
zobowiązuję się do przestrzegania zawartych w nim zasad. 

3. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o współfinansowaniu projektu przez Unię 
Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach moich 
danych osobowych zawartych w powyższym formularzu do celów rekrutacji do projektu  
pn.: „NOWE HORYZONTY - program rozwoju kompetencji studentów kierunku ochrona 
środowiska oraz turystyka i rekreacja Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” zgodnie z 
Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze 
zm.). Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy/a faktu, iż przysługuje mi prawo wglądu do 
podanych danych osobowych oraz ich poprawiania. 

5. Zostałem/am uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego za 
złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy. Niniejszym oświadczam, że dane 
zawarte w niniejszym formularzu są zgodne z prawdą. 

 

 
 

 

Kielce, dnia ……………………………… r.                 ………………………………….…………………….. 

            (czytelny podpis uczestnika) 

 


