
 

 

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE  
„Uczelnie Szkołom – o finansach z NBP”  

PPUZ w Nowym Targu 
 

§ 1. Realizator Projektu 

1. Realizatorem Projektu jest Podhalańska Państwa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu (dalej: 
PPUZ),  poprzez Podhalański Ośrodek Nauk Ekonomicznych  (dalej: PONE), jednostkę wspólną 
PPUZ i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.  

2. Projekt jest realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji 
ekonomicznej.  

3. Realizator Projektu zapewnia: ciekawe zajęcia, transport dla uczniów w obie strony, certyfikat 
uczestnictwa, poczęstunek (przerwa herbaciana i obiad) oraz ubezpieczenie.  

§ 2. Okres realizacji Projektu 

Projekt realizowany jest od 7 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. 

§ 3. Cele i tematyka Projektu 

1. Głównym celem Projektu jest poszerzenie wiedzy i umiejętności praktycznych 350 uczniów 
z terenu powiatów suskiego, nowotarskiego i tatrzańskiego w zakresie rynków finansowych 
i zarządzania finansami osobistymi.  

2. Cele szczegółowe Projektu:  
2.1 Problematyka dotycząca obrotu gotówkowego i bezgotówkowego oraz bezpieczeństwa 

dokonywania transakcji w kontekście innowacji technologicznych. 
2.2 Podstawowe zasady oszczędzania i inwestowania w gospodarce rynkowej. 
2.3 Podstawowe pojęcia takie jak kredyt, pożyczka i ubezpieczenia od ryzyka. 
2.4 Rola NBP jako instytucji kształtującej stabilność ekonomiczną i finansową Polski.  

3. W ramach Projektu będą realizowane cztery główne tematy:  
3.1 Obrót gotówkowy i bezgotówkowy oraz bezpieczeństwo dokonywania transakcji (zakres 

tematyczny: historia i funkcje pieniądza, rodzaje pieniądza, innowacje technologiczne w 
zakresie pieniądza – kryptowaluty, technologia blockchain, zasady bezpieczeństwa podczas 
dokonywania transakcji bezgotówkowych). 

3.2 Oszczędzanie i inwestowanie (zakres tematyczny: rola oszczędności i inwestycji w 
gospodarce, istota i rola rynku finansowego w Polsce i na świecie, popularne klasy aktywów 
inwestycyjnych i potencjalne stopy zwrotu z tych aktywów, zasady bezpiecznego 
inwestowania). 

3.3 Kredyty, pożyczki, ubezpieczenia (zakres tematyczny: rodzaje kredytów i pożyczek, 
instytucje kredytowe, instytucje para-bankowe i zagrożenia z nimi związane, kalkulacja kosztów 
pożyczki lub kredytu, rodzaje ubezpieczeń i system ubezpieczeń w Polsce). 

3.4 Główne instytucje wpływające na stabilność ekonomiczną i finansową kraju (zakres 
tematyczny: rola najważniejszych instytucji ekonomicznych i finansowych w Polsce, ze 
szczególnym uwzględnieniem Narodowego Banku Polskiego, Rady Polityki Pieniężnej, 
Komisji Nadzoru Finansowego, a także Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz 
Giełdy Papierów Wartościowych).   

§ 4. Uczestnicy Projektu i ich rekrutacja 

1. Projekt kierowany jest do uczniów klas 2 szkół średnich z ww. powiatów. 

2. Zajęcia będą się odbywały w Kampusie PPUZ w Nowym Targu, w miesiącach kwietniu i maju br.  
3.  Zajęcia będą prowadzone, przez doświadczoną kadrę pracowników UEK i PPUZ.  



 

 

4. Zajęcia w godzinach: 9:00-15:00, w tym przerwy, przerwa „herbaciana” i obiad; jeden dzień zajęć 
dla każdej grupy. 

5. Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w projekcie następuje za pośrednictwem strony internetowej 
Projektu ppuz.edu.pl/projekt-nbp i jest traktowane jako deklaracja dyrekcji szkoły.  

6. Szkoła wypełniając formularz, może zgłosić jedną grupę 35-osobową, ale do rekrutacji może 
przystąpić wielokrotnie (przykładowo: dyrekcja szkoły, chcąc zgłosić trzy grupy, powinna 
wypełnić formularz trzykrotnie, podając każdorazowo grupę, której dotyczy zgłoszenie).  

7. Kryterium kwalifikacji to kolejność zgłoszeń, a w przypadku rezygnacji zakwalifikowanej grupy, 
do Projektu zostanie zaproszona kolejna z listy zgłoszonych. Uruchomienie formularza zgłoszeń na 
stronie  internetowej w dniu 10 lutego, możliwość zgłaszania grup – do 16 lutego br.  

8. Sporządzenie listy szkół i konkretnych grup zakwalifikowanych do wzięcia udziału w Projekcie 
poprzez publikację na stronie internetowej (17 lutego 2020 roku).  

9. Skompletowanie dokumentacji niezbędnej do przetwarzania danych osobowych uczestników 
Projektów do 29 lutego 2020 roku. 

10. Konieczne jest dostarczenie do realizatora (PONE) deklaracji: 
a) w przypadku osób pełnoletnich – Deklaracji uczestnictwa w Projekcie (załącznik 1), 
b) w przypadku osób niepełnoletnich – Zgody Rodzica (Opiekuna prawnego) na uczestnictwo 

w Projekcie (załącznik 2). 
11. Warunkiem objęcia Projektem 35-osobowej grupy uczniów jest dostarczenie do realizatora 

Projektu również: 
a) Deklaracji nauczyciela/i o objęciu opieką uczniów ze Szkoły przystępujących do Projektu 

(załącznik 3), 
b) Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest także wyrażenie zgody na wykonywanie zdjęć, 

utrwalanie wizerunku i jego wykorzystanie na potrzeby NBP (załączniki 1, 2 i 3). 

§ 5. Postanowienia końcowe  

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji. 
2. Realizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie w przypadku, 

gdy będzie to konieczne z uwagi na zmianę zasad realizacji Projektu, a także w przypadku zlecenia 
wprowadzenia określonych zmian ze strony organów uprawnionych do przeprowadzenia kontroli 
realizacji Projektu.  

3. W przypadku, o którym mowa w punkcie 2, uczestnikom nie przysługują żadne roszczenia wobec 
Realizatora Projektu.  

4. Regulamin obowiązuje przez okres realizacji Projektu.  
5. Deklaracja uczestnictwa w Projekcie oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.  
6. Przystąpienie do Projektu oznacza wyrażenie zgody uczestnika (jego opiekunów prawnych) na 

przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Realizatora [zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 
2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z 
Rozporządzeniem 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 (RODO)] w zakresie 
niezbędnym do prawidłowej współpracy z Realizatorem oraz w celach związanych z Projektem, 
jak również na wykorzystanie wizerunku uczestników Projektu do celów związanych 
bezpośrednio z organizacją i przebiegiem Projektu i jego promocją. Podanie danych osobowych 
i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale ich niepodanie bądź niewyrażenie 
zgody na ich przetwarzanie będzie związane z brakiem możliwości udziału w rekrutacji do ww. 
Projektu i udziału w Projekcie. 


