
 

 

REGULAMIN REKRUTACJI – SZKOŁA LETNIA TEOLOGII POLITYCZNEJ 2022 

§1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa wymagania, zasady kwalifikacji i udziału w Szkole Letniej Teologii 
Politycznej 2022. 

2. Uczestnictwo w Szkole Letniej jest dobrowolne i bezpłatne. 
3. Ilekroć w regulaminie mowa o: 

a) Szkole Letniej – oznacza to Szkołę Letnią Teologii Politycznej 2022. 
b) Fundacji – oznacza to Fundację Świętego Mikołaja; 
c) Komisji – oznacza to komisję rekrutacyjną, powoływaną przez Zarząd Fundacji;  
d) Kandydacie – oznacza to osobę, która ubiega się o udział w Szkole Letniej; 
e) Uczestniku – oznacza to osobę, który bierze udział w Szkole Letniej.  

4. Uczestnikami Szkoły Letniej będzie grupa 30 studentów w okresie 11-18 lipca 2022 roku  
w Opactwie Benedyktynów w Tyńcu, ul. Benedyktyńska 37, 30-398 Kraków. 

 

§2 

Osoby uprawnione do ubiegania się o udział w Szkole Letniej 

1. Do udziału w Szkole Letniej uprawnieni są studenci:  
a) I, II, i III stopnia studiów lub jednolitych studiów magisterskich. 
b) uczęszczający do szkół wyższych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, innych krajów Unii 

Europejskiej lub Wielkiej Brytanii; 
c) w wieku od 19 do 30 lat; 

2. Uczestnik w dniu złożenia formularza zgłoszeniowego do Szkoły Letniej musi spełniać wszystkie 
powyższe warunki rekrutacyjne. 
 

§3 

Kryteria udziału w Szkole Letniej 

1. Decyzja o kwalifikacji do Szkoły Letniej jest podejmowana na podstawie następujących kryteriów 
(w nawiasie maksymalna liczba punktów, jaka może zostać przydzielona w każdej z kategorii): 
a) osiągnięcie średniej ocen w roku akademickim lub roku szkolnym 2020/2021 na poziomie  

co najmniej 4,2 (8 pkt.);  
b) członkostwo lub wolontariat w organizacji pozarządowej (5 pkt.); 
c) członkostwo we władzach organizacji pozarządowej (3 pkt.); 
d) członkostwo w kole naukowym (4 pkt.); 
e) opublikowanie co najmniej trzech publikacji naukowych w przeciągu dwóch ostatnich lat (10 

pkt.); 
f) ocena prezentacji Kandydata podczas rozmowy kwalifikacyjnej (20 pkt.). 

2. Każdy Kandydat może zostać oceniony maksymalnie na 50 punktów. Na podstawie oceny 
Kandydatów powstanie lista rankingowa, czyli uszeregowanie Kandydatów w kolejności 
przyznanych punktów od największej liczby punktów do najmniejszej. 

 

 



 

§4 

Tryb ubiegania się o udział w Szkole Letniej 

1. Kandydat, który chce wziąć udział w Szkole Letniej, musi wypełnić formularz zgłoszeniowy 
dostępny na stronie: www.teologiapolityczna.pl/rekrutacja-szkola-letnia oraz załączyć list 
motywacyjny (zawierającym między innymi informację o doświadczeniu naukowym  
i zainteresowaniach) do dnia zakończenia pierwszej części rekrutacji, czyli do 29 maja 2022 roku. 

2. W razie wpłynięcia do dnia zakończenia pierwszej części rekrutacji mniejszej liczby zgłoszeń niż 
przewidziana, Fundacja może ogłosić drugą turę rekrutacji i określić czas jej zakończenia. 

3. W odniesieniu do osób ze stwierdzonymi niepełnosprawnościami Fundacja zapewni wsparcie  
w zakresie wypełnienia i dostarczenia dokumentów rekrutacyjnych. 

4. Na podstawie uzupełnionego formularza zgłoszeniowego oraz przeprowadzonej rozmowy 
kwalifikacyjnej Komisja kwalifikuje Uczestników na Szkołę Letnią i tworzy listę rankingową, 
składającą się z listy osób zakwalifikowanych oraz listy rezerwowej. 

5. Komisja może podjąć decyzję o kwalifikacji maksymalnie 30 Uczestników. 
6. Lista zakwalifikowanych do Szkoły Letniej Uczestników zostanie zamieszczona na stronie: 

www.teologiapolityczna.pl w ciągu 22 dni od momentu terminu zakończenia rekrutacji 
określonego w ust. 1 z zastrzeżeniem ust. 2. 

7. Informacja o kwalifikacji wraz z umową uczestnictwa w Szkole Letniej zostanie wysłana 
Kandydatom na adres e-mail. 

8. Warunkiem udziału w Szkole Letniej jest dostarczenie w ciągu 10 dni od momentu opublikowania 
listy rankingowej: 
a) skanu legitymacji studenckiej potwierdzającej spełnianie kryteriów określonych w § 2 ust. 1 lit. 

a-c niniejszego regulaminu; 
b) podpisanej umowy uczestnictwa w Szkole Letniej.  

9. Niespełnienie warunków określonych w ust. 8 skutkować będzie skreśleniem z listy rankingowej  
i przyjęciem na Szkołę Letnią pierwszej w kolejności osoby z listy rezerwowej. 

 
§5 

Postanowienia końcowe 
1. Niniejszy regulamin został przyjęty przez Zarząd Fundacji i wchodzi w życie z dniem podjęcia 

uchwały o jego przyjęciu. 
2. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają podjęcia uchwały przez Zarząd Fundacji i są 

Fundacji i są wiążące dla Uczestnika od daty, w której został on zawiadomiony o tym fakcie. 
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy ustawy 

z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz innych właściwych powszechnie obowiązujących 
polskich aktów prawnych. 
 
 

Załączniki: 

1. umowa uczestnictwa w Szkole Letniej; 

2. klauzula informacyjna. 

  



 

Załącznik nr 1 - umowa uczestnictwa w Szkole Letniej 

 

UMOWA UCZESTNICTWA W SZKOLE LETNIEJ TEOLOGII POLITYCZNEJ 2022 

zawarta w Warszawie dnia ……………….2022 r. pomiędzy: 

Fundacją Świętego Mikołaja z siedzibą w Piasecznie (05-500), przy ulicy Miriama Przesmyckiego 40, 
posługującą się numerem REGON: 015474315 oraz numerem NIP: 1230997285, reprezentowaną 
przez: Dariusza Karłowicz – prezesa zarządu i Joannę Paciorek – wiceprezesa zarządu, 
zwaną w dalszej części umowy „Fundacją” 
a 
Panem/ Panią: 
Zamieszkałym/ zamieszkałą:  
o numerze PESEL:  
zwanym w dalszej części umowy „Uczestnikiem”, zwanymi łącznie „Stronami” 
Strony postanawiają zawrzeć umowę następującej treści: 
 

§1 
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie praw i obowiązków w związku z udziałem 

Uczestnika w Szkole Letniej Teologii Politycznej 2022 (dalej: Szkole Letniej). 

2. Szkoła Letnia odbywać się będzie w okresie 11-18 lipca 2022 roku w Opactwie Benedyktynów w 

Tyńcu, ul. Benedyktyńska 37, 30-398 Kraków. 

 
§2 

Obowiązki Fundacji 
3. Fundacja zobowiązuje się do wykonania niniejszej umowy poprzez: 

a) rzetelne przygotowanie i przeprowadzenie działań szkoleniowo-wykładowych; 

b) zapewnienie każdemu Uczestnikowi materiałów szkoleniowych; 

c) zatrudnienie wykładowców o odpowiedniej wiedzy i kwalifikacjach do prowadzenia zajęć  

w ramach Szkoły Letniej; 

d) zapewnienie właściwych warunków lokalowych z udogodnieniami dla osób 

niepełnosprawnych; 

e) organizowanie zajęć w sposób zapewniający jak najlepszą integrację między Uczestnikami, 

współdziałanie w grupie oraz naukę; 

f) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu, dbanie o bezpieczeństwo 

Uczestników; 

g) zapewnienie Uczestnikom noclegu oraz pełnego wyżywienia uwzględniającego dania 

wegetariańskie; 

h) zapewnienie Uczestnikom dostępu do zadrzewionego terenu zielonego; 

i) współpracę z Uczestnikami. 

4. Fundacja ponosi wszystkie koszty związane z organizacją Szkoły Letniej, dzięki czemu udział  

w projekcie jest bezpłatny. 

5. Projektodawca zapewnia Uczestnikom ubezpieczenie od NNW. 

  



 

§3 
Oświadczenia Stron 

1. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z regulaminem rekrutacji i zobowiązuje się do 

respektowania zawartych w nim postanowień oraz spełnia warunki uczestnictwa w nim: 

a) jest studentem I, II, i III stopnia studiów lub jednolitych studiów magisterskich; 

b) uczęszcza do szkoły wyższej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej innych krajów Unii 

Europejskiej lub Wielkiej Brytanii; 

c) jest w wieku od 19 do 30 lat. 

2. Uczestnik oświadcza, że weźmie udział w Szkole Letniej poprzez uczestnictwo we wszystkich 

wykładach i zajęciach. 

3. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z klauzulą informacyjną i wyraża zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszej umowy. 

 
§4 

Rozwiązanie umowy 
1. Fundacja może rozwiązać Umowę – w formie pisemnej pod rygorem nieważności – ze skutkiem 

natychmiastowym, w przypadku: 

a) nieprzestrzegania przez Uczestnika postanowień niniejszej umowy; 

b) działania Uczestnika na szkodę Fundacji; 

c) zatajenia lub podania nieprawdziwych informacji dotyczących kryteriów kwalifikowalności 

Uczestnika, wynikających z regulaminu rekrutacji. 

2. Niniejsza umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem stron. 

 
§5 

Postanowienia końcowe 
1. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Stronami w związku z realizacją niniejszej umowy będą 

rozstrzygane polubownie. W przypadku braku osiągnięcia porozumienia przez Strony 

polubownie, zostaną one poddane pod rozstrzygnięcie polskim sądom powszechnym wedle 

właściwości miejscowej dla siedziby Fundacji. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem stosuje się odpowiednio przepisy 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz innych właściwych powszechnie 

obowiązujących polskich aktów prawnych.  

3. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

 
 

FUNDACJA 

 

UCZESTNIK 

 
  



 

Załącznik nr 2 - klauzula informacyjna 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO 

W związku z udziałem w Szkole Letniej Teologii Politycznej 2022 przyjmuję do wiadomości, że:  

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 
danych osobowych oraz rozporządzenia 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 oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (dalej: „RODO”) jest Fundacja Świętego Mikołaja z siedzibą w Piasecznie, adres: ul. 
Przesmyckiego 40, 05-500 Piaseczno (dalej: „Administrator”) w odniesieniu do w odniesieniu do 
danych osobowych związanych z udziałem w Szkole Letniej Teologii Politycznej 2022.  

2. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: 
mikolaj@mikolaj.org.pl. 

3. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez Administratora jedynie w celu 
i zakresie niezbędnym do wykonania zadań administratora danych osobowych w kategorii dane 
zwykłe – np. imię, nazwisko, PESEL, adres zameldowania/zamieszkania, numer dowodu 
osobistego, w tym data jego ważności, numer telefonu, adres email. 

4. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, nie będą przekazywane podmiotom trzecim o ile nie 
będzie się to wiązało z koniecznością wynikającą z udziału w Szkole Letniej Teologii Politycznej 
2022.  

5. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1 nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani 
organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.  

6. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez okres 10 lat od końca roku 
kalendarzowego, w którym rozpoczęła się Szkoła Letnia Teologii Politycznej 2022, chyba, że 
niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np.: z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, 
dochodzenie roszczeń albo obowiązek poddania się audytowi lub kontroli zewnętrznej. 

7. Mam prawo dostępu do treści danych osobowych, o których mowa w ust. 1, do ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także 
prawo do przenoszenia danych.  

8. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. 

9. Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do udziału w Szkole 
Letniej Teologii Politycznej 2022. 

 


