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GWARANCJA ZATRUDNIENIA 

* pola obowiązkowe 
** W przypadku braku nr pesel proszę wpisać numer paszportu. Pole obowiązkowe. 

Warunki Gwarancji:

1. Gwarant oświadcza, że w terminie 6 miesięcy od poinformowania Gwaranta przez Absolwenta na piśmie 
o spełnieniu przez niego (Absolwenta) wymogów określonych w ust. 2 lit. a-h poniżej, ale nie później niż 
3 miesiące od dnia ich spełnienia (dalej: „Okres Gwarancji”), Gwarant podejmie starania zmierzające  
do zorganizowania zatrudnienia Absolwenta u podmiotów z nim powiązanych, u innych pracodawców 
lub bezpośrednio u Gwaranta. W przypadku gdy Gwarant nie zorganizuje zatrudnienia dla Absolwenta  
w Okresie Gwarancji, Absolwent będzie uprawniony do zatrudnienia się u Gwaranta na stanowisku 
związanym z profilem studiów przez okres 2 miesięcy („Okres Zatrudnienia”) za wynagrodzeniem 
miesięcznym w wysokości 3840,00 zł brutto, które będzie waloryzowane wskaźnikiem inflacji określanym 
przez GUS na dzień 1 stycznia danego roku, na warunkach określonych w odrębnej umowie. Jako 
zatrudnienie rozumie się Umowę o pracę, Umowę Zlecenie, Umowę o dzieło, Umowę B2B, Płatny staż  
z wynagrodzeniem na warunkach rynkowych. 

2. Skorzystanie z Gwarancji Zatrudnienia możliwe jest po spełnieniu przez Absolwenta następujących 
warunków: 
a) uzyskanie oceny na dyplomie nie niższej niż 4,5,
b) zaliczenie wszystkich egzaminów w terminach określonych w Harmonogramach danego roku akademickiego 

lub w Regulaminie studiów,
c) odbycie studiów bez ubiegania się o wpis warunkowy i powtarzanie semestru,
d) terminowe zakończenie każdego roku akademickiego w toku studiów, zgodnie z Harmonogramem 

danego roku akademickiego lub Regulaminem Studiów,
e) wnoszenie opłat wynikających z podpisanego regulaminu opłat zgodnie z obowiązującym w trakcie 

trwania studiów harmonogramem,
f) niewystąpienie sytuacji, w której Absolwent wznowił studia po skreśleniu z listy studentów lub zmienił 

kierunek w trakcie trwania studiów,
g) nawiązanie współpracy z biurem karier w pierwszym roku studiów, poprzez zarejestrowanie się w 

bazie studentów w formie mailowej,
h) poinformowanie w formie pisemnej Gwaranta o spełnieniu wymogów określonych w lit. a-h 

nieprzekraczalnym terminie do 3 miesięcy od daty obrony pracy dyplomowej.

Niniejsza Gwarancja Zatrudnienia stanowi zobowiązanie Collegium Da Vinci (zwana dalej 
„Gwarantem”) do pomocy Absolwentowi kierunku Data Science (zwanego dalej: Absolwentem)  
w znalezieniu pracy pod warunkiem pełnego spełnienia opisanych poniżej wymogów i obowiązków.



3. Absolwent zobowiązuje się do współpracy z Gwarantem lub innym podmiotem określonym w Gwarancji 
w zakresie będącym przedmiotem niniejszego zobowiązania oraz do aktywnego uczestnictwa  
w zaproponowanych procesach rekrutacyjnych.

4. Gwarant zwolniony jest z obowiązków wynikających z postanowień Gwarancji w następujących 
przypadkach:
a) Absolwent nie podejmie się współpracy z Gwarantem lub innym podmiotem określonym w Gwarancji  

w zakresie będącym przedmiotem niniejszego zobowiązania,
b) Absolwent w Okresie Gwarancji samodzielne znajdzie zatrudnienie lub zdecyduje się pozostać  

w dotychczasowym miejscu zatrudnienia. W obu tych przypadkach Absolwent zobowiązany jest  
do powiadomienia w formie pisemnej Gwaranta o powyższych okolicznościach w terminie 3 dni 
roboczych od daty ich wystąpienia, 

c) Absolwent bez uzasadnionej przyczyny odmówi udziału w procesach rekrutacyjnych i/lub nie poinformuje 
Gwaranta o przebiegu i wynikach rekrutacji,

d) W przypadku nieprzyjęcia przez Absolwenta otrzymanej oferty pracy za kwotę równą lub wyższą niż 
3840,00 zł brutto.

5. Gwarancja Zatrudnienia nie jest ważna w przypadku innych umów/oświadczeń, zarówno pisemnych jak 
i ustnych, chyba że zostaną one podpisane przez Strony w formie pisemnej. 

6. Jeśli Absolwent podejmie pracę zaoferowaną za pośrednictwem Gwaranta, jednocześnie upoważnia 
Gwaranta do przetwarzania jego imienia i nazwiska oraz innych danych, w tym miejsca pracy  
w swoich publikacjach i materiałach marketingowych. W myśl przepisów rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych  
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego RODO - Gwarant 
jest administratorem danych. W momencie zatrudnienia Absolwenta, Gwarant myśl art. 13 RODO 
spełni wszystkie wymogi związane z przetwarzaniem danych Absolwenta. Absolwent wyraża zgodę  
na przetwarzanie swoich danych osobowych, która stanowi załącznik do Gwarancji Zatrudnienia.
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