Formularz zgłoszenia kandydata na Eksperta
Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości

Uzupełnienie i przesłanie niniejszego formularza na adres poczty elektronicznej Fundacji wskazany w ogłoszeniu o
naborze kandydatów na ekspertów FPPP (eksperci@fppp.gov.pl) jest równoznaczne ze zgodą kandydata na udział w
postępowaniu rekrutacyjnym na eksperta FPPP.
I. Podstawowe informacje dotyczące kandydata na eksperta
Dane osobowe kandydata
Imię
Nazwisko
Telefon
e-mail
Data i miejsce urodzenia
Adres korespondencyjny
Ulica
Nr domu
Kod pocztowy
Nazwa miejscowości
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II. Określenie Dziedzin, w których kandydat na eksperta jest gotów realizować czynności eksperckie na rzecz FPPP
(zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu)
Wstawić znak „X” przy
Dziedzina

Dziedzinie, w której specjalizuje
się kandydat

1

Automatyzacja i robotyzacja linii produkcyjnych, roboty współpracujące (ang.
Collaborative robots)
Oprogramowanie obniżające koszty prototypowania i wprowadzania produktów

2

(CAx, FEM, MES, CFD itp.), cyfrowy bliźniak (ang. Digital Twin) oraz digitalizacja
(ang. Digitalization)

3

Analityka danych (ang. Data analytics), duże zbiory danych (ang. Big Data), chmura
obliczeniowa (ang. Cloud Computing), Edge Computing

4

Druk addytywny, technologie przyrostowe (druku 3D)

5

Przemysłowy Internet Rzeczy IIoT (ang. Industrial Internet of Things)

6

Sztuczna inteligencja AI (ang. Artificial Intelligence)

7

Rozszerzona rzeczywistość AR (ang. Augmented Reality), wirtualna rzeczywistość
VR (ang. Virtual Reality)

8

Łączność w technologii 5G

9

Cyberbezpieczeństwo (ang. Cybersecurity)

10

Nowe modele biznesowe

11

Ekosystem innowacji

12

Zielony przemysł

13

Kompetencje przyszłości

III. Określenie zakresu współpracy, w którym kandydat na eksperta jest gotów realizować czynności eksperckie na
rzecz FPPP
Wstawić znak „X” przy
Zakres współpracy

deklarowanym zakresie
współpracy kandydata

1

Opracowanie materiałów specjalistycznych drukowanych lub prezentowanych
on-line (m.in. artykuły, opinie, wypowiedzi eksperckie, White paper, Case study,
posty, inne)

2

Opracowanie

materiałów

oraz

udział

w

wystąpieniach

publicznych

organizowanych przez FPPP (m.in. webinaria, prezentacje, wypowiedzi eksperckie
z rejestracją dźwięku i obrazu, Podcasty, inne)
3

Opracowanie oraz prowadzenie wykładów lub szkoleń z zakresu technologii
Przemysłu 4.0 na zlecenie FPPP, w tym w formie on-line.

4

Wsparcie telefoniczne oraz doradztwo zdalne,

5

Projektowanie, rozwój, obsługa oraz udział w prezentacjach demonstratorów
technologii Przemysłu 4.0 FPPP, w tym w formie on-line

6

Opracowanie ekspertyz, opracowań na zlecenie FPPP, a także świadczenie usług
doradczych specjalistycznych dla przedsiębiorców w postaci wizyt w firmach.

7

Prowadzenie

warsztatów,

szkoleń

lub

programów

doradczych

dla

przedsiębiorców i partnerów FPPP.
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IV. Wymogi w stosunku do kandydata
Uzupełniając poniższą tabelę kandydat jest zobowiązany do rzetelnego i syntetycznego opisu posiadanego
doświadczenia. W przypadku braku miejsca w danym obszarze (większej liczby aktywności w określonym kryterium)
należy dodać dodatkowe wiersze.
Kryteria ogólne
1. Wykształcenie
Należy podać jakim tytułem legitymuje się kandydat: zawodowym licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera lub
stopniem naukowym. Uznawane są tytuły naukowe równoważne, w tym uzyskane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uznane za
równoważne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018r. w sprawie nostryfikacji stopni
naukowych i stopni w zakresie sztuki nadanych za granicą (Dz. U. z 2018 r. poz. 1877).

L.P.

Nazwa uczelni, kierunek / specjalizacja

Rok ukończenia

1
2
2. Aktywność zawodowa
Należy podać miejsca pracy potwierdzające posiadanie co najmniej 5-cio letniego doświadczenia zawodowego przy czym
kryterium będzie uważane za spełnione jeżeli kandydat w ww. okresie był pracownikiem w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, wykonywał czynności na podstawie umów cywilnoprawnych lub prowadził działalność
gospodarczą.
- okres 5 lat doświadczenia zawodowego ustalany jest jako łączna suma okresów aktywności zawodowej kandydata na eksperta
przypadających w okresie ostatnich 7 lat przed zgłoszeniem kandydata,
- okres 5 lat doświadczenia zawodowego nie musi być nieprzerwany.

L.P.

Nazwa zakładu/ miejsca pracy oraz zakres wykonywanych obowiązków

Okres pracy

1
2
3

Kryteria doświadczenia naukowego/zawodowego lub wdrożeniowego
3. Doświadczenie w zakresie prezentowania zagadnień Przemysłu 4.0
Należy podać przykłady sytuacji w ciągu ostatnich 5 lat, w których kandydat brał czynny udział w prezentowaniu zagadnień
związanych z szeroko pojętymi zagadnieniami Przemysłu 4.0.
Np.: pokazy firmowe, demonstracje targowe, laboratoria na uczelniach, współpraca z zakładami przemysłowymi, samorządami,
przedsiębiorcami.

L.P.

Opis spełnienia wymogu

Rok doświadczenia

1
2
3
4. Doświadczenie w zakresie wdrażania technologii Przemysłu 4.0
Należy podać przykłady sytuacji, w których kandydat w ciągu ostatnich 5 lat brał czynny udział w projektach wdrożenia
technologii Przemysłu 4.0, w tym we własnym zakładzie pracy.
L.P.

Opis spełnienia wymogu

Rok wdrożenia

1
2
3
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5. Udział w (lub prowadzenie) projektach z zakresu technologii oraz rozwoju kompetencji związanych z Przemysłem 4.0
Należy podać w realizacji jakich projektów finansowanych ze środków budżetowych lub bezpośrednio przez przedsiębiorców
(w tym przez własnego pracodawcę) kandydat w ciągu ostatnich 5 lat brał czynny udział.
(projekty badawcze, prace naukowo-badawcze, prace wdrożeniowe, konsorcja, sieci badawcze, opinie itp.).

L.P.

Opis spełnienia wymogu

Rok projektu

1
2
3
6.

Udział w (lub prowadzenie) kursach lub szkoleniach z zakresu technologii oraz rozwoju kompetencji związanych z
Przemysłem 4.0
Należy podać przykłady sytuacji, w których kandydat w ciągu ostatnich 5 lat brał czynny udział w prowadzeniu lub uczestniczył
w kursach i szkoleniach związanych z wskazanymi przez siebie dziedzinami eksperckimi (lub w ramach pracy zawodowej).
Np.: szkolenia organizowane dla przedsiębiorców, kursy organizowane przez firmy/ uczelnie.

L.P.

Opis spełnienia wymogu

Rok kursu/szkolenia

1
2
3
7.

Udział w (lub prowadzenie wystąpień) targach, wystawach lub seminariach dla przemysłu, z zakresu technologii oraz
rozwoju kompetencji związanych z Przemysłem 4.0
Należy podać przykłady sytuacji, w których kandydat w ciągu ostatnich 5 lat brał czynny udział w wystąpieniach na targach,
wystawach lub seminariach, których przedmiotem było prezentowanie lub uświadamianie pracowników przemysłu z zakresu
dziedzin charakterystycznych dla Przemysłu 4.0.
L.P.

Opis spełnienia wymogu

Rok doświadczenia

1
2
3
8. Dodatkowe doświadczenia, sukcesy i umiejętności
Należy podać wszystkie dodatkowe doświadczenia, sukcesy i umiejętności, które mogą potwierdzić wiedzę ekspercką
kandydata. Mogą to być min.: udzielone patenty lub wzory użytkowe w zakresie zagadnień objętych definicją Przemysłu 4.0; legitymowanie
się czynnymi uprawnieniami branżowymi do wykonywania zawodu, takimi jak: egzaminy państwowe, certyfikaty, licencje; wpis kandydata na
listę biegłych sądowych; rekomendacje instytucji lub organizacji, z którymi kandydat na eksperta współpracował lub podjął i kontynuuje
współpracę, wskazujące okres tej współpracy i jej zakres)

L.P.

Opis spełnienia wymogu

Rok doświadczenia

1
2
3

Oświadczam, iż wszystkie informacje, podane przeze mnie w niniejszym formularzu, są aktualne i odzwierciedlają
rzeczywisty stan prawny i faktyczny.

………………………………………………………….
Podpis Kandydata
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Załączniki do formularza:
1.
2.

Oświadczenia kandydata na eksperta.
….. (kandydat może załączyć dokumenty poświadczające podane przez siebie informacje. Nie jest to
jednak obowiązkowe)
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Załącznik nr. 1

OŚWIADCZENIA KANDYDATA NA EKSPERTA

Ja niżej podpisany/a będący kandydatem na eksperta w rozumieniu Regulaminu oświadczam, iż:
1.

Zapoznałem/am się z treścią postępowania rekrutacyjnego na ekspertów Fundacji Platforma Przemysłu
Przyszłości umieszczonego na stronie www. Fundacji oraz akceptuję jego postanowienia,

2.

Zapoznałem/am się z treścią ustawy z dnia 17 stycznia 2019 r. o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości (Dz.U.
z 2019 r., poz. 229),

3.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie wynikającym z postępowania
rekrutacyjnego (naboru ekspertów) oraz ich umieszczenie w dostępnym na stronie FPPP wykazie, w przypadku
pozytywnego rozpatrzenia mojej kandydatury,

4.

Zostałem/am poinformowany, że administratorem moich danych osobowych jest FPPP,

5.

Wyrażam zgodę na rejestrowanie i/lub publikowanie mojego wizerunku w związku z realizacją zadań
eksperckich, zleconych przez FPPP – w pozytywnego rozpatrzenia mojej kandydatury,

6.

Korzystam z pełni praw publicznych oraz posiadam pełną zdolność do czynności prawnych,

7.

Nie jestem pracownikiem FPPP,

8.

Nie byłem/byłam skazany/skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia mojej kandydatury zobowiązuję się do przestrzegania Standardów Etyki
Eksperta FPPP, w tym w szczególności do bezstronnego oraz etycznego wykonywania czynności zleconych przez
FPPP.

…………………………………………………
(podpis Kandydata na eksperta)
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