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REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE  
 

„Uczelnie Szkołom – o finansach z NBP Edycja II.” 
 

§ 1  
Opis projektu 

 
1. Projekt „Uczelnie Szkołom – o finansach z NBP. Edycja II.” jest realizowany z Narodowym 

Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. 
2. Realizującym projekt jest Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie działający poprzez jednostkę 

pozakolegialną Małopolską Szkołę Administracji Publicznej z siedzibą w Krakowie, ul. 
Rakowicka 27, zwany dalej „Organizatorem”. 

3. Biuro projektu mieści się w Krakowie, przy ulicy Rakowickiej 16, pokój 22. 
4. Projekt jest realizowany w okresie od 1.12.2021 r. do 30.04.2022 r. 
5. Dla potrzeb realizacji Projektu używane w niniejszym regulaminie określenia przyjmują 

następujące brzmienie: 
▪ Zgłoszenie – złożony w projekcie  formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik nr 1 do 

Regulaminu 
▪ Uczestnik/Uczestniczka – osoba, która po spełnieniu warunków opisanych w niniejszych 

Regulaminie, została zakwalifikowana do udziału w projekcie oraz skorzystała ze wsparcia 
w ramach projektu 

▪ Grupa zajęciowa – grupa złożona z 15 uczestników z danej szkoły ponadpodstawowej 
▪ Opiekun merytoryczny – osoba, która po zawarciu umowy z Organizatorem będzie 

odpowiedzialna za określoną grupę zajęciową, 
▪ Umowa opiekuna – należy przez to rozumieć umowę zawieraną pomiędzy Organizatorem 

a Opiekunem merytorycznym. 
6. Celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy u 230 uczniów z zakresu przedsiębiorczości 

i podstaw ekonomii, umiejętności związanych z prowadzeniem budżetu domowego 
i świadomego korzystania z usług bankowych, przybliżenie praktycznej wiedzy nt. zakładania 
działalności gospodarczej i startupów, a tym samym nabycie umiejętności praktycznych 
w zakresie kształtowania własnej ścieżki kariery i rozwoju zawodowego. 

7. W ramach Projektu prowadzony będzie cykl zajęć i warsztatów z podziałem na cztery bloki 
tematyczne (łącznie 12 godz. dla każdej Grupy zajęciowej): 
▪ Blok tematyczny I: Zajęcia dot. przedsiębiorczości i kształtowania własnej kariery 

zawodowej 
▪ Blok tematyczny II: Zajęcia dot. kredytów, pożyczek i ubezpieczeń 
▪ Blok tematyczny III: Zajęcia dot. instytucji i podmiotów wpływających na stabilność 

ekonomiczną i finansową kraju 
▪ Blok tematyczny IV: Zajęcia dot. Praktycznych aspektów prowadzenia działalności 

gospodarczej. 
8. Koszty związane z dojazdem na zajęcia w projekcie ponosi każdy Uczestnik we własnym 

zakresie. 

§2 
Rekrutacja i warunki uczestnictwa w projekcie 

 
1. Uczestnicy będą rekrutowani wśród uczniów klas szkół ponadpodstawowych 

zlokalizowanych na terenie Województwa Małopolskiego. Będą to Zespoły Szkół 
Zawodowych i Ogólnokształcących, Technika oraz Licea Ogólnokształcące. Co najmniej 
60% uczestników będzie rekrutowanych ze szkół znajdujących się w miejscowościach o 



 

 

Projekt „Uczelnie Szkołom – o finansach z NBP. Edycja II”  
realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej  

Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; ul. Rakowicka 16 p. 22, 31-510 Kraków 

T: +48 12 293 75 64 | www.msap.pl 
 

liczbie ludności poniżej 100 000 osób. Docelowo planuje się przeprowadzenie zajęć dla 180 
uczniów 6 szkół. W przypadku problemów z rekrutacją chętnych w planowanych 6 
szkołach, przewiduje się przeprowadzenie naboru wśród uczniów z innych szkół, tak aby 
liczba przeszkolonych uczniów wyniosła zakładane 180 osób.  

2. Nabór będzie prowadzony za pomocą formularza zgłoszeniowego (online i/lub formie 
tradycyjnej) przesłanego bezpośrednio do szkół oraz udostępnionego na stronie 
internetowej MSAP UEK w specjalnie utworzonej zakładce projektu. O udziale w projekcie 
będzie stanowić kolejność zgłoszeń, przy założeniu, że z każdej szkoły w zajęciach weźmie 
udział 30 uczniów 

3. Formularz zgłoszeniowy stanowiący Załącznik nr 1 zawiera imienną listę 
Uczestników/Uczestniczek (Grupa zajęciowa) deklarujących swoim podpisem chęć udziału 
w zajęciach w ramach projektu. 

4. Formularze zgłoszeniowe o którym mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu, 
jest dostarczany przez Opiekuna merytorycznego na adres Organizatora w terminie 
14.01.2022 roku w następujących formach:  

a) Osobiście – w biurze projektu, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 
9.00-15.00, 

b) Za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres biura: 31-510 Kraków, ul. 
Rakowicka 16 

c) Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 
uczelnieszkolom@uek.krakow.pl – w przypadku dokumentów zgłoszeniowych 
złożonych za pośrednictwem poczty elektronicznej, Opiekun merytoryczny jest 
zobowiązany dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej 
oryginalne dokumenty zgłoszeniowe do biura projektu, nie później niż do 
ostatniego dnia rekrutacji (liczy się data wpływu dokumentów do biura projektu). 

5. Uczestnik/czka projektu podpisując formularz zgłoszeniowy potwierdza chęć udziału w 
zajęciach oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji 
projektu zgodnie z Informacją o przetwarzaniu danych osobowych stanowiącą załącznik nr 
2. 

6. Wzory dokumentów wraz z ogłoszeniem o rekrutacji są dostępne na stronie www.msap.pl 
w zakładce „Projekty”. 

7. Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie podejmuje Organizator na 
podstawie kryteriów formalnych określonych w pkt. 1. 

8. Uczestnik/czka projektu jest zobowiązany/a do udziału w 100% zajęć (12 godz.). W 
przypadku nieobecności Uczestnik/czka zobowiązany/a jest do dostarczenia do Biura 
projektu usprawiedliwienia nieobecności. 

9. Uczestnik projektu decydując się na udział w Projekcie, akceptuje zapisy niniejszego 
Regulaminu. 

10. Wyniki rekrutacji zawierające nazwy Szkół zakwalifikowanych do udziału w Projekcie 
zostaną ogłoszone w dniu 17.01.2022 r. na stronie projektu. 
 

§3 
Postanowienia końcowe 

 
1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w 

życie z dniem zamieszczenia na stronie www.msap.pl/projekty/uczelnieszkolom 
zaktualizowanej treści Regulaminu. W przypadku trwającej edycji konkursu zmiany mogą 
wchodzić w życie w terminie 7 dni od dnia poinformowania uczestnika o zmianie. 
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