
 
Załącznik do Zarządzenia nr 72/2018 Rektora 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  
w Chełmie z dnia 28 września 2018 r. 

 
REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ UCZESTNICTWA 

STUDENTÓW W PROJEKCIE 
„Studia dualne w PWSZ w Chełmie” 

 
§ 1. 

Postanowienia ogólne 
 

1. Niniejszy dokument, zwany dalej Regulaminem, określa zasady, warunki rekrutacji oraz uczestnictwa  
w projekcie „Studia dualne w PWSZ w Chełmie” nr POWR.03.01.00-IP.08-00-DUO/18, nr umowy POWR. 
03.01.00-00-DU50/18-00. 

2. Projekt realizowany jest przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie z siedzibą ul. Pocztowa 54, 
22-100 Chełm, tel. (82) 565-88-95, fax (82) 565-88-94. 

3. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, III Osi priorytetowej 
Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. 

4. Ogólny nadzór nad realizacją Projektu oraz podejmowanie decyzji dotyczących realizacji Projektu pozostaje 
w gestii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie. 

5. Projekt realizowany jest w okresie od 01.08.2018 r. do 31.07.2022 r. 
 

§ 2. 
Słownik pojęć 

 
Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają: 

1) POWR – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; 
2) Projekt – projekt pod nazwą „Studia dualne w PWSZ w Chełmie” nr POWR.03.01.00-IP.08-00-

DUO/18, nr umowy POWR. 03.01.00-00-DU50/18-00, współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014-2020, III Osi priorytetowej Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, 
Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym; 

3) Uczelnia – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie z siedzibą ul. Pocztowa 54, 22-100 
Chełm, tel. (82) 565 88 95, fax. (82) 565 88 94; 

4) Koordynator projektu – osoba koordynująca działania przewidziane w Projekcie oraz odpowiedzialna 
za ich realizację; 

5) Biuro Projektu – biuro mieszczące się w budynku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, 
ul. Pocztowa 54, 22-100 Chełm, pokój nr 301, tel./fax: 82 562 06 13; 

6) Strona Projektu – www.pwsz.chelm.pl; 
7) Pracownik dydaktyczny – osoba zatrudniona w Uczelni na podstawie umowy o pracę lub na podstawie 

umowy cywilnoprawnej, prowadząca zajęcia dydaktyczne na kierunku Mechanika i budowa maszyn, 
specjalność Obrabiarki sterowane numerycznie/na kierunku Pedagogika, specjalność Pedagogika 
opiekuńczo - wychowawcza; 

8) Kadra dydaktyczna – pracownicy dydaktyczni; 
9) Potencjalny Uczestnik/Uczestniczka Projektu – osoba ubiegająca się o uczestnictwo w Projekcie; 
10) Uczestnik/Uczestniczka Projektu – osoba, która podpisała deklarację udziału w projekcie i została 

zakwalifikowana do wzięcia udziału w Projekcie. 
 

§ 3. 
Założenia i cele Projektu 

 
1. Celem Projektu jest zwiększenie umiejętności praktycznych i doświadczenia zawodowego 

15 studentów/studentek kierunku Mechanika i budowa maszyn, specjalność Obrabiarki sterowane 
numerycznie/15 studentów/studentek na kierunku Pedagogika, specjalność Pedagogika opiekuńczo 
wychowawcza, uwzględniających wszystkie efekty kształcenia, przewidziane dla kierunków studiów  
o profilu praktycznym, odpowiadających potrzebom pracodawców. Projekt stanowi odpowiedź na bieżące 
potrzeby gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, realizując tym samym cele Programu Operacyjnego 
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Wiedza Edukacja Rozwój, w tym cel szczegółowy, dotyczący podniesienia kompetencji osób 
uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy  
i społeczeństwa poprzez modyfikację programów kształcenia i realizację studiów dualnych na dwóch 
kierunkach praktycznych w PWSZ w Chełmie.  

2. W ramach Projektu zrealizowane zostaną działania związane z opracowaniem programu kształcenia  
i realizacja studiów dualnych na kierunku Mechanika i budowa maszyn, specjalność Obrabiarki sterowane 
numerycznie/na kierunku Pedagogika, specjalność Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza. 

3. Zajęcia w ramach Projektu będą odbywały się w obiektach spełniających wymagania niezbędne do 
prowadzenia zajęć, to jest w placówkach współpracujących z PWSZ w Chełmie. 
 

§ 4. 
Grupa docelowa 

 
1. Grupę docelową Projektu stanowią studenci studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku Mechanika  

i budowa maszyn, specjalność Obrabiarki sterowane numerycznie/na kierunku Pedagogika, specjalność 
Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza z naboru prowadzonego w roku akademickim 2018/2019. 

2. Zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie Projektu oraz w oparciu o obowiązujące uregulowania prawne, jak 
również dokumenty programowe Uczestnikiem/Uczestniczką Projektu mogą być osoby należące do grupy 
docelowej które: 
1) z własnej inicjatywy wyraziły chęć udziału w Projekcie; 
2) podpisały deklarację udziału w Projekcie oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych; 
3) zostały zakwalifikowane do wzięcia udziału w Projekcie; 
4) podpisały umowę dotyczącą korzystania ze wsparcia przewidzianego w Projekcie. 

 
§ 5. 

Kryteria rekrutacyjne dla studentów 
 

1. Udział w Projekcie mogą wziąć wyłącznie studenci spełniający łącznie obligatoryjne kryteria formalne i 
premiujące kryteria rekrutacyjne (weryfikowane na podstawie kompletności formularza rekrutacyjnego 
wraz z oświadczeniami i zaświadczeniami). 

2. Obligatoryjne kryteria formalne: 
1) spełnienie kryteriów grupy docelowej, określonych w § 4 ust. 1; 
2) przedłożenie, w wyznaczonym przez Koordynatora projektu terminie, prawidłowo wypełnionego i 

 podpisanego formularza rekrutacyjnego, zawierającego dane wskazane w Wytycznych w zakresie 
warunków gromadzenia i przekazywania danych w  postaci elektronicznej na lata 2014-2020 oraz 
Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 
2014-2020, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

3. Kryterium rekrutacyjne  
1) suma punktów kwalifikacyjnych na studia – 0 - 4 pkt. 
2) motywacja – uzasadnienie potrzeby uzyskania kompetencji – 0 - 4 pkt; 
3) niski status materialny (na podstawie oświadczenia Potencjalnego Uczestnika/Uczestniczki 

o spełnianiu dodatkowych kryteriów) – 0 – 5 pkt.; 
4) zamieszkiwanie obszarów wiejskich (na podstawie oświadczenia Potencjalnego Uczestnika/ 

Uczestniczki o spełnianiu dodatkowych kryteriów) – 0 - 1 pkt. 
5) rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem – sprawdzenie motywacji oraz ocena predyspozycji 

kandydata - 0 - 4 pkt. 
4. W przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia o zakwalifikowaniu studenta/studentki do uczestnictwa w 

projekcie, z uwagi na uzyskanie takiej samej liczby punktów, stosuje się kryterium wspierające, gdzie dla 
rozstrzygnięcia o zakwalifikowaniu Potencjalnych Uczestników/Uczestniczek Projektu, decydowała będzie 
data i godzina złożenia formularza rekrutacyjnego, potwierdzona przez pracownika Biura Projektu. 

 
§ 7 

Zasady rekrutacji 
 

1. Rekrutacja do Projektu „Studia dualne w PWSZ w Chełmie” będzie prowadzona w sposób bezstronny, 
zgodnie z warunkami jawnymi i jednakowymi dla wszystkich Potencjalnych Uczestników/Uczestniczek 
Projektu, z zachowaniem równych szans kobiet i mężczyzn, oraz osób niepełnosprawnych. 

2. Rekrutacja będzie prowadzona zgodnie z niniejszym Regulaminem i harmonogramem rekrutacji. 



 
3. Informacje o rekrutacji w ramach Projektu „Studia dualne w PWSZ w Chełmie” mogą być upowszechniane 

poprzez: 
1) zamieszczenie informacji na stronie Projektu www.pwsz.chelm.pl wraz z dokumentami rekrutacyjnymi; 
2) spotkania informacyjne; 
3) umieszczenie plakatów informacyjnych w Uczelni i u Partnerów. 

4. Informacje dostępne będą także w Biurze Projektu. 
5. Rekrutacja będzie prowadzona w pierwszym semestrze roku akademickiego 2018/2019. Szczegółowe 

terminy rekrutacji zostaną ustalone przez Koordynatora Projektu i zamieszczone na stronie internetowej 
www.pwsz.chelm.pl.    

6. Po ogłoszeniu rekrutacji, zainteresowany uczestnictwem w Projekcie student/ studentka zobowiązany jest 
złożyć we wskazanym terminie, poprawnie wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny (załącznik nr 1) 
wraz z wymaganymi niniejszym Regulaminem, oświadczeniami i zaświadczeniami, w następujących 
formach: 

1) osobiście w Biurze Projektu od poniedziałku do piątku w godzinach: 9.00 - 14.00. (decyduje data i 
godzina wpływu); 

2) wysłanie pocztą tradycyjną na adres Uczelni z dopiskiem: „Studia dualne w PWSZ w Chełmie” 
(decyduje data i godzina wpływu). 

7. W przypadku wątpliwości co do kwalifikowalności Potencjalnego Uczestnika/ Uczestniczki Projektu, 
Koordynator Projektu może poprosić o dodatkowe dokumenty. 

8. Potencjalny Uczestnik/Uczestniczka Projektu ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość danych 
zawartych w dokumentach rekrutacyjnych. 

9.  Złożone przez potencjalnych Uczestników/Uczestniczki Projektu dokumenty nie podlegają zwrotowi.  
10. Podpisanie formularza rekrutacyjnego stanowi potwierdzenie zapoznania się i akceptacji niniejszego 

Regulaminu. 
11. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna, w składzie: 

1) Koordynator Projektu – przewodniczący Komisji; 
2) Dyrektor Instytutu Nauk Technicznych i Lotnictwa – członek Komisji; 
3) Dyrektor Instytutu Matematyki i Informatyki – członek Komisji; 
4) student wskazany przez Uczelnianą Radę Samorządu Studentów PWSZ w Chełmie. 

12. O zakwalifikowaniu studenta do uczestnictwa w Projekcie „Studia dualne w PWSZ w Chełmie” decydować 
będzie jego miejsce na liście rankingowej, ustalone zgodnie z kryteriami określonymi niniejszym 
Regulaminem. 

13. Potencjalni Uczestnicy/Uczestniczki Projektu spełniający kryteria rekrutacyjne, a niezakwalifikowani do 
udziału w Projekcie z uwagi na wyczerpanie limitu miejsc, zostaną wpisani na listę rezerwową. Objęcie 
wsparciem osoby z listy rezerwowej możliwe jest w przypadku rezygnacji Uczestnika/Uczestniczki 
z uczestnictwa w Projekcie lub rozwiązania z nim umowy, bądź innych przyczyn, powodujących brak 
możliwości uczestnictwa w Projekcie. 

14. Decyzję o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu do udziału w Projekcie podejmie komisja rekrutacyjna. 
Decyzja komisji rekrutacyjnej jest ostateczna i wiążąca. 

15. Informacje o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu do udziału w Projekcie zostaną wywieszone 
w gablotach informacyjnych przy Działach Obsługi Studenta. Informacje o zakwalifikowaniu lub 
niezakwalifikowaniu do udziału w Projekcie będą dostępne również w Biurze Projektu oraz na stronie 
internetowej Projektu. 

16. Osoba zakwalifikowana do udziału w Projekcie ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość danych 
zawartych w Formularzu rekrutacyjnym. 

17. Osoby zakwalifikowane, które nie mogą wziąć udziału w Projekcie mają obowiązek, w ciągu 5 dni 
kalendarzowych od daty informacji o zakwalifikowaniu, pisemnego poinformowania Koordynatora Projektu 
o rezygnacji (dopuszcza się przesłanie skanu na adres e-mail: kbialowas@pwsz.chelm.pl. W przypadku 
rezygnacji osoby zakwalifikowanej do udziału w Projekcie na tym etapie, jej miejsce może zająć kolejna 
osoba będąca na liście rankingowej/rezerwowej, która wyrazi zgodę na uczestnictwo w Projekcie. 

18. Osoba zakwalifikowana do udziału w Projekcie zobowiązana jest, w terminie określonym przez 
Koordynatora Projektu, zawrzeć umowę dotyczącą korzystania ze wsparcia przewidzianego w Projekcie. Nie 
zawarcie umowy we właściwym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Projekcie. 

19. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest posiadanie przez okres realizacji Projektu statusu studenta PWSZ 
w Chełmie kierunku Mechanika i budowa maszyn, specjalność Obrabiarki sterowane numerycznie/na 
kierunku Pedagogika, specjalność Pedagogika opiekuńczo wychowawcza. 

20. Złożone przez osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie dokumenty nie podlegają zwrotowi. 
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21. W przypadku konieczności wynikających z warunków organizacyjnych, Koordynator Projektu dopuszcza 

zorganizowanie spotkania informacyjnego z osobami zakwalifikowanymi do udziału w Projekcie. 
 

§ 8. 
Formy wsparcia w ramach Projektu 

 
1. W Projekcie przewidziano jako formę wsparcia płatny staż Szczegóły dotyczące przyznawania 

wsparcia zostaną określone w oddzielnym regulaminie.  
 

§ 9. 
Płatne staże obowiązkowe 

 
2. Celem stażu jest: 

1) poznanie specyfiki pracy;  
2) wykształcenie umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej zdobytej w toku studiów w praktyce;  
3) rozwijanie umiejętności praktycznych w warunkach rzeczywistych, nabywanie i doskonalenie 

kompetencji zawodowych; 
4) poznanie własnych możliwości na rynku pracy; 
5) nawiązanie kontaktów zawodowych, umożliwiających wykorzystanie ich w  momencie 

przygotowania pracy dyplomowej oraz poszukiwania pracy. 
3. Staże obowiązkowe trwają 4 lata studiów * 3 miesiące stażu na dany rok * 15 studentów.  

 
§ 10. 

Zasady uczestnictwa w Projekcie 
 

1. Każdy Uczestnik/Uczestniczka Projektu ma obowiązek: 
1) przestrzegać niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego; 
2) złożyć komplet wymaganych dokumentów rekrutacyjnych; 
3) informować Biuro Projektu o wszelkich zmianach związanych z danymi personalnymi oraz o 

zaistnieniu okoliczności powodujących utratę statusu osoby spełniającej kryteria grupy docelowej, 
określone w § 4 niniejszego Regulaminu oraz innych okolicznościach mogących mieć wpływ na 
utratę statusu Uczestnika Projektu; 

4) uczestniczyć regularnie i punktualnie w formach wsparcia, które zostały przewidziane w Projekcie i 
wymienione w Regulaminie, a tam gdzie jest to konieczne potwierdzić ten fakt własnym podpisem 
(np. na liście obecności); 

5) informować Biuro Projektu o braku możliwości wzięcia udziału w zajęciach, co najmniej na 3 dni 
kalendarzowe przed planowanym terminem zajęć. 

6) wypełniać ankiety monitorujące w trakcie trwania Projektu; 
2. Uczestnik Projektu będący studentem, oprócz obowiązków wymienionych w ust. 1, ma obowiązek: 

1) przystąpić w wyznaczonych terminach do zaliczeń i egzaminów ujętych w planie studiów, w tym do 
egzaminu dyplomowego i uzyskać tytuł inżyniera/licencjata; 

2) sumiennie i starannie wykonywać zadania wynikające z programu kształcenia; 
3) przestrzegać regulaminów i procedur obowiązujących podczas kształcenia na kierunku Mechanika i 

budowa maszyn, specjalność Obrabiarki sterowane numerycznie/na kierunku Pedagogika, 
specjalność Pedagogika opiekuńczo wychowawcza w PWSZ w Chełmie, w tym Regulaminu 
Studiów; 

4) przestrzegać przepisów i zasad obowiązujących w placówkach kształcenia praktycznego, w 
szczególności regulaminu pracy, tajemnicy służbowej, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
przepisów przeciwpożarowych; 

5) przekazać dane dotyczące statusu na rynku pracy oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub 
szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji, w terminie do 4 tygodni od 
zakończenia udziału w Projekcie. 

3. Przed rozpoczęciem zajęć realizowanych w ramach Projektu, a jeżeli wynika to z przepisów odrębnych, 
również w trakcie ich realizacji, Uczestnik/Uczestniczka Projektu zobowiązany/zobowiązana jest 
do wypełnienia i podpisania dokumentów związanych z uczestnictwem w Projekcie. 

4. Harmonogramy, program oraz informacje o miejscu odbywania się zajęć będą przekazywane 
Uczestnikom/Uczestniczkom poprzez stronę internetową Projektu www.pwsz.chelm.pl oraz ich adresy 
e-mail. 



 
5. W przypadku gdy zajęcia w ramach Projektu nie będą zrealizowane w wyznaczonym terminie, z 

przyczyn niezależnych od Uczelni bądź Partnera: 
1) informacja taka zostanie zamieszczona na stronie internetowej Projektu; 
2) Uczestnicy/Uczestniczki Projektu zostaną poinformowani/poinformowane o tym fakcie 

niezwłocznie e-mailem i/lub telefonicznie (zgodnie z danymi Uczestnika/ Uczestniczki zawartymi w 
formularzu rekrutacyjnym). 

6. Jeżeli student będący Uczestnikiem/Uczestniczką Projektu zostanie skreślony z listy studentów w jego 
miejsce powołuje się pierwszą osobę z listy rezerwowej, która wyrazi zgodę na uczestnictwo w 
Projekcie. 

7. Student, któremu udzielono urlopu krótkoterminowego lub długoterminowego z pierwszym dniem tego 
urlopu, przestaje być Uczestnikiem Projektu. W jego miejsce powołuje się nowego Uczestnika Projektu 
z listy rezerwowej, który wyrazi zgodę na uczestnictwo w Projekcie. 

8. Po zakończeniu Projektu każdemu Uczestnikowi/Uczestniczce zostanie wydanie zaświadczenie o 
udziale w Projekcie. 

 
§ 11. 

Zasady rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie 
 

1. Rezygnacja z udziału w Projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach. Rezygnacja z 
udziału w Projekcie wymaga formy pisemnej. 

2. Uzasadnione przypadki mogą wynikać z przyczyn natury zdrowotnej lub działania siły wyższej i nie 
mogły być znane Uczestnikowi/Uczestniczce w momencie przystąpienia do Projektu. 

3. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie z przyczyn nieuzasadnionych Uczelnia może wystąpić 
do Uczestnika/Uczestniczki o zwrot całości lub części kosztów związanych ze wsparciem. 

4. Uczelnia zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika/Uczestniczki z listy poszczególnych form 
wsparcia w przypadku naruszenia przez Uczestnika/Uczestniczkę Projektu niniejszego Regulaminu 
oraz zasad współżycia społecznego. 

5. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika/Uczestniczki z listy osób zakwalifikowanych do 
udziału w Projekcie, z przyczyn o których mowa w ust. 3 i 4, jego miejsce może zająć kolejna osoba 
będąca na liście rankingowej, która wyrazi zgodę na uczestnictwo w Projekcie. 

 
§ 12. 

Zakończenie udziału w Projekcie 
 

Uczestnik Projektu, będący studentem kończy udział w Projekcie w momencie zakończenia całego cyklu 
kształcenia na kierunku Mechanika i budowa maszyn, specjalność Obrabiarki sterowane numerycznie/na 
kierunku Pedagogika, specjalność Pedagogika opiekuńczo wychowawcza (uzyskując tytuł zawodowy 
inżyniera/licencjata), który został ustalony w Planie Studiów i zrealizuje wszystkie zadania i obowiązki 
wynikające z założeń Projektu. 

 
§ 13. 

Postanowienia końcowe 
 

1. Uczelnia oraz Partnerzy Projektu zastrzegają sobie możliwość nieodpłatnego wykorzystania wizerunku 
Uczestników/Uczestniczek Projektu do celów promocyjnych (zdjęcia) pod warunkiem, że materiały 
zdjęciowe zostały wykonane w trakcie zajęć realizowanych w ramach Projektu. Niniejsza zgoda nie jest 
ograniczona czasowo ani terytorialnie. 

2. Uczelnia zastrzega sobie prawo wniesienia zmian lub wprowadzenia dodatkowych postanowień w 
Regulaminie na każdym etapie realizacji Projektu. 

3. W sprawach spornych, interpretacja zapisów Regulaminu, należy do Koordynatora Projektu 
działającego z upoważnienia z Rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie. 

4. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu oraz na stronie Projektu 
www.pwsz.chelm.pl. 

5. Szczegółowe zasady korzystania z przewidzianego w Projekcie wsparcia określają odrębne przepisy. 
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 
7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 28 września 2018 r. 

 

http://www.pwsz.chelm.pl/


 
Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 - Formularz rekrutacyjny – wzór. 
2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o sytuacji materialnej 
3. Załącznik nr 3 – Objaśnienie punktacji 

  



 
Formularz rekrutacyjny 

Tytuł projektu: „Studia dualne w PWSZ w Chełmie” 
Nr Umowy: POWR.03.01.00-00-DU50/18-00 
Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju 
Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym 
Data wpływu kwestionariusza/Godzina/Podpis osoby przyjmującej 
 
 

DANE KANDYDATA/KANDYDATKI  
(uzupełnij drukowanymi literami) 

Imię (imiona)  
 
Nazwisko 
 
Data urodzenia 
 
Miejsce urodzenia 
 
PESEL 
 
Narodowość 
 
Rodzaj dowodu tożsamości: 
 
Seria i numer dowodu tożsamości: 
 
Dla cudzoziemców 
Typ dokumentu uprawniającego do pobytu na terenie RP (wiza/karta pobytu itp.) 
 
Numer dokumentu uprawniającego do pobytu na terenie RP 
 
Data ważności dokumentu uprawniającego do pobytu na terenie RP 
 
 
Płeć 
 kobieta 
 mężczyzna 

Status mieszkaniowy 
 obszar miejski 
 obszar wiejski 

Adres zamieszkania 
Województwo 
 
Powiat 
 
Kod pocztowy 
 
Miejscowość 
 
Ulica 
 
Nr domu 
 
Nr lokalu 
 
 



 
 
Adres korespondencyjny (jeżeli inny niż zamieszkania) 
Kod pocztowy 
 
Miejscowość 
 
Ulica 
 
Nr domu 
 
Nr lokalu 
 
Dane kontaktowe 
Telefon komórkowy 
 
e-mail 
 
 
Uzasadnienie udziału w Projekcie: 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..……………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Wnioskuję o zakwalifikowanie mnie do udziału w pozakonkursowym projekcie koncepcyjnym pt. „Studia 
dualne w PWSZ w Chełmie” realizowanym przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie w ramach 
art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. 
zm.) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Oświadczam, że:  

1. Zapoznałam/em się z Regulaminem rekrutacji oraz uczestnictwa studentów w projekcie „Studia dualne 
w PWSZ w Chełmie”. 

2. Przyjmuję do wiadomości, że złożenie Formularza rekrutacyjnego w projekcie nie jest jednoznaczne 
z przyjęciem mnie do projektu. 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Państwową Wyższą Szkołę 
Zawodową w Chełmie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, realizacji, ewaluacji, monitoringu 
i sprawozdawczości Projektu „Studia dualne w PWSZ w Chełmie”. Miejscem przetwarzania 
i gromadzenia danych osobowych jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, ul. Pocztowa 
54, 22-100 Chełm. Studentowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych oraz możliwość ich 
poprawiania oraz usunięcia. 

4. Moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

 
 

  
 
 

Miejscowość Data (dd-mm-rrrr) Czytelny podpis  



 
 

Chełm, dnia ……………………… 
 ...................................................................  
 imię i nazwisko  
 
 ...................................................................  
 adres zamieszkania 
 
 ...................................................................         

 
OŚWIADCZENIE 

Ja, niżej podpisany(a) oświadczam, że: 
moja rodzina składa się z ………. osób: 

Lp. Imię i nazwisko stopień 
pokrewieństwa 

data urodzenia stopień 
niepełnosprawności  

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
 

1) średni miesięczny dochód na jedną osobę w mojej rodzinie w 2017 roku wyniósł: ………………………, 
słownie zł ………………………………………………………./* 

Prawdziwość wyżej wymienionych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadomy(a) 
odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 kk. Jednocześnie zobowiązuję się do udostępnienia na żądanie PWSZ w 
Chełmie dokumentów źródłowych, na podstawie których został wyliczony powyższy dochód. 

Powyższe oświadczenie składam na potrzeby rekrutacji do projektu pn. „Studia dualne w  PWSZ 
w Chełmie” i wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie w tym celu moich danych osobowych oraz 
oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a, że miejscem przetwarzania danych jest Państwowa Wyższa 
Szkoła Zawodowa w Chełmie, ul. Pocztowa 54, 22-100 Chełm, oraz o przysługującym mi prawie dostępu do 
treści moich danych oraz możliwości ich poprawiania. 
    ……….….………………………..…… 

                                                                                             podpis 
/*niewpisanie wysokości dochodu będzie skutkowało zaliczeniem do grupy o najwyższym dochodzie    

przypadającym na członka rodziny osoby uprawnionej 
Objaśnienia 

 Dochodem przyjmowanym do ustalenia sytuacji materialnej osoby uprawnionej, są przypadające na członka rodziny 
łączne dochody (przychody pomniejszone o koszty uzyskania przychodów oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne), 
pochodzące ze wszystkich źródeł, uzyskane przez studenta PWSZ w Chełmie i członków jego rodziny za ubiegły rok podatkowy, 
podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a także dochody z gospodarstwa rolnego. Dochody ustala 
się na podstawie zeznania o wysokości osiąganego dochodu za poprzedni rok podatkowy (np. w PIT 37 poz. 103 i 104). 
W przypadku uzyskiwania dochodów z gospodarstwa rolnego, dochody ustala się na podstawie powierzchni użytków rolnych w 
hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha 
przeliczeniowego, ogłaszanego na podstawie ustawy o podatku rolnym.  

 W celu ustalenia dochodu, do składu osobowego rodziny wlicza się: studenta PWSZ w Chełmie, jego małżonka, dzieci 
własne, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej oraz  dzieci współmałżonka, pozostające 
na jego utrzymaniu i wychowaniu, do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 26 roku życia oraz dzieci 
niepełnosprawne bez względu na wiek, rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci 
niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do momentu ich 
ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.  
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