
 

 
 

  
 

Formularz zgłoszeniowy 

Witamy w projekcie ARGO Top Public Executive, realizowanym w partnerstwie ponadnarodowym 

Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, Polska i IESE Business 

School, Uniwersytet Nawarry, Hiszpania. 

Prosimy o wypełnienie i złożenie formularza on-line wraz z wymaganymi załącznikami 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 sierpnia 2017 roku. Pola zaznaczone * są obowiązkowe. 

A. Podstawowe informacje 

Dane uczestnika 

Płeć Kandydata/Kandydatki* (zaznacz właściwe) 

⃝ kobieta ⃝ mężczyzna 

 

Imię (imiona)*: 

Nazwisko*: 

Data urodzenia (RRRR-MM-DD)*: 

Miejsce urodzenia*: 

PESEL*:  

Obywatelstwo*:  

 

Adres do korespondencji 

Ulica*: 

Numer domu*: 

Numer mieszkania: 

Kod pocztowy*: 

Miejscowość*: 

Kraj zamieszkania*: 

Adres e-mail*: 

Numer telefonu do kontaktu*:  

  



 

 
 

  
 

Wykształcenie*: (Komunikat: do udziału w projekcie dopuszczone są osoby z wykształceniem co 

najmniej wyższym magisterskim) 

……………………………………………………………………… 

 

Obecne miejsce zatrudnienia* (Komunikat: do udziału w projekcie dopuszczone są osoby zatrudnione 

w instytucjach administracji publicznej: ministerstwach, urzędach centralnych, jednostkach 

podległych, urzędach wojewódzkich, Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, Kancelarii Prezydenta RP, 

Najwyższej Izbie Kontroli, itd. ) …………………………………………….. 

 

Stanowisko*: ………………………………………………….. 

Forma zatrudnienia*: (zaznacz właściwe) 

⃝ Powołanie 

⃝ Umowa o pracę na czas nieokreślony 

⃝ Umowa o pracę na czas określony 

Wykonywana funkcja kierownicza lub koordynująca*:  

⃝ TAK  ⃝ NIE 

W jakim zakresie: 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Doświadczenie zawodowe*: (zaznacz właściwe) 

⃝ minimum 5 lat 

⃝ 5 – 10 lat 

⃝ 10 – 20 lat 

⃝ 20 lat i więcej 

 

Doświadczenie na stanowiskach kierowniczych i/lub koordynujących*: (zaznacz właściwe) 

⃝ minimum 2 lata 

⃝ 2 – 7 lat 

⃝ 7 – 15 lat 

⃝ 15 lat i więcej 

 

Znajomość języka angielskiego*:  

Poziom biegłości: (wybieranie z listy rozwijalnej) B2, C1, C2  

 

  



 

 
 

  
 

Dane instytucji wysyłającej: 

1. Pełna nazwa instytucji: 

2. Pełny adres instytucji: 

3. Województwo: 

4. Imię i nazwisko kierownika instytucji: 

5. Nazwa stanowiska kierownika instytucji:  

6. Imię i nazwisko bezpośredniego przełożonego uczestnika projektu: 

7. Nazwa stanowiska bezpośredniego przełożonego uczestnika projektu: 

8. Adres e-mail bezpośredniego przełożonego uczestnika projektu: 

9. Telefon kontaktowy bezpośredniego przełożonego uczestnika projektu: 

 

B. Uzasadnienie uczestnictwa w projekcie / Justification of the participation in the project 

1. Proszę opisać swoje konkretne potrzeby, jakie skłoniły Pana/Panią do uczestnictwa 

w projekcie. (1600 znaków) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

1.a Please describe your specific needs for the participation in the project. (1600 znaków) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Proszę scharakteryzować swoje kompetencje przywódcze, popierając je wybranymi 

przykładami. (1600 znaków)  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2.a Please describe your leadership competencies based on some examples from your 

professional experience. (1600 znaków) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Proszę krótko przedstawić swoje kompetencje w zakresie komunikacji, popierając je 

wybranymi przykładami. (1600 znaków) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3.a Please describe your communication competencies based on some examples from your 

professional experience. (1600 znaków) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  



 

 
 

  
 

4. Proszę krótko przedstawić swoje kompetencje w zakresie zarządzania, popierając je 

wybranymi przykładami. (1600 znaków) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4.a Please describe your management competencies based on some examples from your 

professional experience. (1600 znaków) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

C. Zadania symulacyjne Simulation excercise 

Pod wskazanym linkiem znajdą Państwo udostępniony przez IESE Business School do celów rekrutacji 
do projektu ARGO case i pytania w języku angielskim. Prosimy uważnie zapoznać się z case'em 
a następnie udzielić odpowiedzi w języku polskim i języku angielskim we wskazanych polach 
niniejszego formularza. 
 
Dodatkowo prosimy o przesłanie pliku WORD z odpowiedziami w języku angielskim pod adres e-mail 
wskazany w instrukcji przygotowanej przez IESE do case'u.  
 

 

1. Proszę udzielić odpowiedzi na pytania do case’u „DRW Technologies” w języku polskim.  

(Limit znaków 3000) 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

1.a. Please answer the questions to the brief case „DRW Technologies” in English. 

(Limit znaków 3000): 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  



 

 
 

  
 

2. Proszę opisać konkretną sytuację, w której wykazał(a) się Pan(i) umiejętnością twórczego 

rozwiązania problemu i zmotywował(a) Pan(i) swój zespół do współpracy. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(Limit znaków 1600) 

 

2.a Please describe the specific situation in which you demonstrated a creative solution to 

the problem and motivated your team to work together. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(Limit znaków 1600) 

 

 

D. Oświadczenia Kandydata 

Niniejszym oświadczam, że: 

- korzystam z pełni praw publicznych, TAK/NIE 

- zobowiązuję się do pracy w administracji publicznej przez co najmniej rok po zakończeniu projektu, 

TAK/NIE 

- zobowiązuję się do przedstawienia raportu po zakończeniu programu kształcenia zgodnie 

z ustalonymi wymaganiami. TAK/NIE 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej im. Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego moich danych osobowych do celów realizacji 

niniejszego projektu zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia1997 r. 

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Zostałem/łam poinformowany/a, że mam 

prawo wglądu do moich danych osobowych oraz ich poprawiania. 

Zgadzam się również na udostępnienie moich danych odpowiedniej Instytucji Zarządzającej 

Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój na potrzeby prowadzenia statystyk oraz ewaluacji 

finansowanych działań.  

TAK/NIE 
Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku i raportów w celu upowszechnienia informacji 
o projekcie i jego rezultatach.  
 

TAK/NIE 
…………………………………………… 
Imię i nazwisko 
(podpis uczestnika) 

  



 

 
 

  
 

Zgoda przełożonego 

Wyrażam zgodę na udział ……. (imię i nazwisko uczestnika) w projekcie „Argo - Top Public Executive, 

zagraniczne programy kształcenia dla kadry zarządzającej w administracji publicznej - pilotaż”. Ponadto 

deklarujemy, że jako podmiot wdrażający polityki publiczne lub zaangażowany w działania na rzecz 

kreowania tych polityk i aktywny na tym polu zadbamy o trwałość rezultatów projektu.  

 

…………………………………………… 
Imię i nazwisko, stanowisko 
(podpis przełożonego) 

 
…………………………………………… 
Imię i nazwisko, stanowisko 
(podpis kierownika instytucji) 
 

 
E. Wymagane załączniki: 

 

Curriculum Vitae w formacie Europass, wersja PL (dodaj załącznik) 

Curriculum Vitae w formacie Europass, wersja EN (dodaj załącznik) 

List motywacyjny (dodaj załącznik) 

 

 

Dziękujemy za wypełnienie zgłoszenia. 

 

Zachowaj formularz i dokończ później 

Wydrukuj wersję próbną 

Wydrukuj wersję ostateczną do podpisu i wyślij formularz do bazy KSAP (automatycznie)  

 

Wyślij>>> 

 


