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OGŁOSZENIE  

W ramach realizacji projektu studia dualne pt. „Przygotowanie studentów 

specjalności Inżynieria Lotnicza i Awionika do podjęcia pierwszej pracy w branży 

lotniczej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

2014 – 2020.  

 

Lotnicza Akademia Wojskowa 

zaprasza  

Specjalistę ds. wymiany doświadczeń do 

złożenia oferty  

dotyczącej realizacji zadań związanych z wymianą doświadczeń w realizacji  

i zarządzaniu projektem.  

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające następujące wymogi:  

1) posiadanie wykształcenia wyższego inżynierskiego, w specjalnościach: 

eksploatacja lub mechanika udokumentowane dyplomem ukończenia wyższej 

uczelni technicznej;  

Należy podać: nazwę uczelni; poziom i rok ukończenia studiów, ukończony 

kierunek oraz specjalność; 

2) udokumentowane co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy na stanowiskach 

dydaktycznych;  

Należy podać: nazwę/y Uczelni; okres pracy w układzie od miesiąc, rok; do 

miesiąc, rok; stanowisko/a; 

3) udokumentowane co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu 

projektów; 

Należy podać: nazwę Beneficjenta; okres realizacji projektu, okres realizacji 

zadań w projekcie przez kandydata, nazwa projektu, rodzaj projektu, wysokość 

dofinansowania; 

4) posiadanie certyfikatu Prince2. 

  

Osoby zainteresowane zobowiązane są złożyć w Sekretariacie Wydziału 

Bezpieczeństwa Lotniczego w terminie do dnia 29 kwietnia 2021 r. oferty zawierające: 

CV, zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 1) oraz dokumenty 

wymienione w pkt. 1-4. 

 

 

Do obowiązków Specjalisty ds. wymiany doświadczeń należy: 

1) utrzymywanie kontaktu z zakładami lotniczymi realizującymi projekt w zakresie wymiany 

doświadczeń, usprawnienia procesu zarządzania projektem, stworzenia i/lub utrzymania 
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dobrych praktyk dotyczących organizacji staży dla uczestników projektu, realizacji programu 

studiów lub szkoleń uzupełniających dla uczestników projektu, 

2) utrzymywanie kontaktów z Biurem ds. nauki i rozwoju LAW w zakresie wymiany doświadczeń, 

sporządzanie na potrzeby Biura ds. nauki i rozwoju analiz, sprawozdań, opinii, udzielanie 

wyjaśnień i porad, 

3) komunikowanie się z uczestnikami projektu w zakresie zwiększenia efektywności zarządzania 

projektem, 

4) współpraca z zespołami projektowymi z innych Uczelni realizujących projekt studiów dualnych 

lub z zespołami projektowymi LAW w zakresie wymiany doświadczeń, 

5) naśladowanie i wprowadzanie do projektu dobrych praktyk lub wzorców pochodzących  

z wymiany doświadczeń, adaptowanie wzorców lub dobrych praktyk do warunków projektu, 

6) współdziałanie z Kierownikiem projektu w zakresie zarządzania projektem i zastępowanie 

podczas jego nieobecności, 

7) uczestniczenie w pracach Komitetu Sterującego w zakresie efektywnego zarządzania 

projektem,  

8) wdrażanie oraz rozwijanie w poszczególnych procesach projektu metodyki Prince2, 

9) współpraca i nadzór nad wytwarzaną przez zespół projektowy dokumentacją w zakresie 

sprawozdawczości projektu, m.in. w zakresie korespondencji z IP, umowy o dofinansowanie, 

wniosków o płatność, formularzy monitorowania uczestników, bazy personelu, zamówień 

publicznych, harmonogramów płatności 

10) obsługa systemu SOWA oraz SL2014 w zakresie komunikowania IP przyjętych rozwiązań, 

wzorców, dobrych praktyk, 

11) współpraca z zespołem projektowym w zakresie przygotowania dokumentacji na potrzeby 

weryfikacji, weryfikacji pogłębionej, lub kontroli IP, IZ czy przedstawicieli UE, 

12) analiza i wdrażanie do projektu rozwiązań wynikających z weryfikacji przez IP wniosków  

o płatność lub wynikających z kontroli przez inne uprawnione podmioty dokumentacji projektu, 

13) bieżące informowanie zespołu projektowego o nowych wzorcach, dobrych praktykach, 

zaleceniach IP lub innych podmiotów nadzorujących lub realizujących projekty, 

14) bieżące nadzorowanie wydatkowania środków projektu w zakresie zgodności z przyjętymi 

wzorcami, m.in. harmonogramem płatności, 

15) inne zadania związane z wymianą doświadczeń oraz zarządzaniem projektem według 

najlepszych wzorców i dobrych praktyk. 

  

Spośród złożonych ofert Komisja, powołana zarządzeniem Rektora-Komendanta, 

dokona wyboru Specjalisty ds. wymiany doświadczeń. O dokonanym wyborze 

Kierownik projektu poinformuje wybranych kandydatów, z którymi zostaną zawarte 

umowy, aneksy do umów o pracę lub umowy o dzieło w przypadku żołnierzy 

zawodowych.  

Osoby wybrane przez Komisję zobowiązane będą niezwłocznie po wyborze złożyć 

oświadczenie o treści wskazanej w załączniku nr 2. 
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Załącznik nr 1 

zgoda na przetwarzanie danych osobowych  

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez 

Lotniczą Akademię Wojskową w celu złożenia oferty do konkursu dotyczącej realizacji zadań 

Specjalisty ds. wymiany doświadczeń w projekcie studia dualne pt.: „Przygotowanie studentów 

specjalności Inżynieria Lotnicza i Awionika do podjęcia pierwszej pracy w branży lotniczej” 

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.  

…………………………………………… 
       (czytelny podpis Specjalisty: imię i nazwisko) 

informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych  

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej 

„RODO ”, Lotnicza Akademia Wojskowa informuje:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lotnicza Akademia Wojskowa  

z siedzibą w Dęblinie przy ul. Dywizjonu 303 nr 35, kod pocztowy 08-521.  

2) Administrator powołał Inspektora ochrony danych, nadzorującego prawidłowość 

przetwarzania danych osobowych w Lotniczej Akademii Wojskowej, z którym można 

skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@law.mil.pl lub pod numerem tel. 

261 517 474.  

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wzięcia udziału w konkursie 

organizowanym przez LAW. 4) Podstawą prawną przetwarzania osobowych jest 

Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).  

5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, którym dane te zostaną 

ujawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane 

osobowe w imieniu LAW na podstawi e odrębnych umów powierzenia przetwarzania 

danych w związku z wykonywaniem usług na rzecz Uczelni.  

6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do uczestnictwa  

w konkursie, a także przez okres wskazany w przepisach dotyczących archiwizacji 

dokumentów obowiązujących na Uczelni.  

7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem wzięcia udziału  

w konkursie. Niepodanie przez Panią/Pana danych osobowych wyklucza możliwość 

uczestnictwa w konkursie.  

8) Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania 

danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawo 

do usunięcia danych osobowych. Nie przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do przeniesienia danych 

osobowych.  

9) Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
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10) Udzielona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać 

przez Panią/Pana cofnięta  w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

11) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji, w tym profilowaniu.  

12) Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji 

międzynarodowych.  

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią powyższej klauzuli informacyjnej.  

…………………………………………… 
       (czytelny podpis Specjalisty: imię i nazwisko) 
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Załącznik nr 2 

………………………………….. 
(imię i nazwisko) 

…………………………………. 
(stanowisko) 

 

Zadanie nr 2 

Pozycja w budżecie: 30 

Dęblin, dnia ……..….. 2021 r. 

 

OŚWIADCZENIE 

W związku z wyborem mojej kandydatury na funkcję Specjalisty ds. wymiany 

doświadczeń, w ramach projektu „Przygotowanie studentów specjalności Inżynieria 

lotnicza i Awionika do podjęcia pierwszej pracy w branży lotniczej” nr POWR.03.01.00-

00-DU10/18-00, oświadczam, co następuje: 

1) nie jestem zatrudniona/y w Instytucji Zarządzającej Ministerstwie Funduszy  

i Polityki Regionalnej ani w Instytucji Pośredniczącej Narodowym Centrum 

Badań i Rozwoju; 

2) zaangażowanie w wymiarze 20 godz. miesięcznie w ramach funkcji Specjalisty 

ds. wymiany doświadczeń w okresie od maja 2021 r. do grudnia 2023 r. nie 

przekracza dopuszczalnego miesięcznego limitu 276 godzin łącznego mojego 

zaangażowania zawodowego finansowanego z projektów unijnych, środków 

Lotniczej Akademii Wojskowej oraz innych źródeł; 

3) przyjęcie przeze mnie funkcji Specjalisty ds. wymiany doświadczeń w wymiarze 

20 godzin miesięcznie nie wyklucza prawidłowej i efektywnej realizacji 

wszystkich zadań powierzonych mi w ramach przedmiotowego projektu, 

zatrudnienia mnie w Lotniczej Akademii Wojskowej na stanowisku ……………. 

w Katedrze Logistyki i innych aktywności zawodowych. 

 

W przypadku przekroczenia dopuszczalnego miesięcznego limitu 276 godzin 

zaangażowania zobowiązuję się poinformować Kierownika projektu o zaistniałej 

sytuacji. 

 

…………………………………………. 

   czytelny podpis  

 

 


