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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PN."LUBUSKA SZKOŁA ĆWICZEŃ 

W ŻARACH SZANSĄ NA ROZWÓJ NAUCZYCIELI, STUDENTÓW I UCZNIÓW” 

w ramach osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji ,  Działania 2.10 Wysoka 

jakość systemu oświaty objętego Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

§1 

PRZEDMIOT REGULAMINU 

1. Regulamin określa zasady udziału i podstawowe kryteria rekrutacji Uczestników Projektu 

"LUBUSKA SZKOŁA ĆWICZEŃ W ŻARACH SZANSĄ NA ROZWÓJ NAUCZYCIELI, 

STUDENTÓW I UCZNIÓW”  zwanego w dalszej części Regulaminu „Projektem”,  ich obowiązki oraz 

zakres wsparcia przewidzianego w ramach Projektu. 

§2 

SŁOWNIK POJĘĆ 

Jeśli w Regulaminie mowa o : 

1. „Projekcie” -należy przez to rozumieć projekt pn. ."Lubuska Szkoła ćwiczeń w Żarach szansą na rozwój 

nauczycieli, studentów i uczniów”, realizowany przez Gminę Żary o statusie miejskim w partnerstwie z 

Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu, z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką im. M. 

Grzegorzewskiej, Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze. 

2. „Regulaminie”- należy przez to rozumieć regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. 

3. „Biurze projektu”-należy przez to rozumieć Biuro projektu w Urzędzie Miasta Żary 

4. „Szkoła ćwiczeń”- Szkoła Podstawowa nr 5 im. Polskich Noblistów w Żarach 

5. „Uczestnik”/”Uczestniczka”-osoba biorąca udział w projekcie 

6. „Komisja Rekrutacyjna”- należy przez to rozumieć zespół dokonujący weryfikacji i kwalifikacji do 

uczestnictwa w projekcie, objęcia wsparciem.  W skład zespołu wchodzą: 

a) Koordynator projektu,  

b) Lider szkoły ćwiczeń 

§3 

INFORMACJE O PROJEKCIE 

1. Projekt ."Lubuska Szkoła ćwiczeń w Żarach szansą na rozwój nauczycieli, studentów i uczniów” 

realizowany jest w okresie od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2020r. przez Gminę Żary o statusie miejskim w 

partnerstwie z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu, z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką im. 

M. Grzegorzewskiej, Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze. 

2. Projekt realizowany jest w ramach Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
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Europejskiego Funduszu Społecznego: Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój, Oś Priorytetowa II- 

Efektywne Polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki, edukacji. 

3. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Polskich Noblistów w Żarach uczestniczy w realizacji projektu  we współpracy z 

Partnerami oraz szkołami tworzącymi tzw. sieć współpracy: 

a) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Fryderyka Chopina w Żarach 

b) Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczaka w Żarach 

c) Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żarach 

d) Szkoła Podstawowa nr 8 im. Bolesława Chrobrego w Żarach 

e) Szkoła Podstawowa nr 10  im. Armii Krajowej w Żarach 

f) Szkoła Podstawowa im. prof. Wł. Szafera Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipinkach Łużyckich,  

g) Szkoła Podstawowa  im.  Orła Białego w Trzebielu 

h) Szkoła Podstawowa w Nowych Czaplach,  

i) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Niwicy 

j) Szkoła Podstawowa nr 5 im. Polskich Noblistów w Żarach. 

4. Celem głównym projektu jest poprawa funkcjonowania systemu wspomagania szkół poprzez wdrożenie 

modelu szkoły ćwiczeń w SP5 w Żarach w województwie lubuskim w sieci z 9 szkołami, we współpracy 

z partnerami, w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych 

obejmujących między innymi: 

a) umiejętności przyrodnicze; 

b) umiejętności posługiwania się językami obcymi; 

c) kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów; 

d) umiejętność uczenia się; 

e) umiejętność pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy; 

f) nauczanie eksperymentalne; 

g) metody zindywidualizowanego podejścia do ucznia. 

5. Zadaniami projektu są między innymi: 

a) Prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia, 

b) Organizacja seminariów, warsztatów metodycznych, webinariów, konsultacji indywidualnych w celu 

podniesienia kompetencji nauczycieli objętych wsparciem, 

c) Podniesienie kompetencji studentów kierunków pedagogicznych, 

d) Przygotowanie opracowań, materiałów szkoleniowych, programów, korzystanie z tych zasobów oraz 

ich ewentualnych opracowań. 
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6. Rezultatem oczekiwanym podczas realizacji projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych i 

umiejętności uniwersalnych uczniów ze szkół objętych wsparciem. 

 

§4 

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU 

 

1. Wsparcie w projekcie skierowane jest do: 

a) GD 1 (GD-grupa docelowa): szkoły: Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Żarach (szkoła wiodąca, 

szkoła ćwiczeń) oraz 9 szkół współpracujących, w tym cztery szkoły z terenów wiejskich (Gmina Lipinki 

Łużyckie i Trzebiel), 

b) GD 2: dyrektorzy szkół, w tym z 9 współpracujących i 1 szkoły ćwiczeń, 

c) GD3: nauczyciele z wyżej wymienionych szkół,  

d) GD4: studenci kierunków pedagogicznych 5 osób. 

2. W ramach projektu uczestnicy mogą korzystać z następujących form wsparcia: 

a) diagnoza potrzeb szkół objętych wsparciem w ramach szkoły ćwiczeń; 

b) szkolenie trenerów szkoły ćwiczeń; 

c) szkolenie dyrektorów szkół; 

d) seminaria dla nauczycieli – webinaria; 

e) funkcjonowanie szkoły ćwiczeń; 

f) prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia; 

g) prowadzenie i obserwacja  lekcji pokazowych; 

h) warsztaty metodyczne.  

3. Wsparcie udzielane w ramach projektu jest bezpłatne. 

4. Uczestnicy projektu mają prawo do podnoszenia kompetencji i umiejętności w ramach zaplanowanych w 

projekcie działań.  

5. Uczestnicy projektu otrzymają bezpłatne materiały szkoleniowe.  

6. Informacje związane z realizacją projektu dostępne będą na stronie internetowej http://www.szkolacwiczen.pl  

oraz przekazywane bezpośrednio uczestnikom drogą elektroniczną 

7. Uczestnicy projektu zobowiązani są do: 

a) zapoznania się z Regulaminem Rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn."Lubuska szkoła ćwiczeń w 

Żarach szansą na rozwój nauczycieli, studentów i uczniów”, 

b) podpisaniem deklaracji uczestnictwa, 

http://www.szkolacwiczen.pl/
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c) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zaplanowanych w projekcie formach wsparcia,  

d) potwierdzania udziału na zajęciach podpisem na listach obecności oraz potwierdzania odbioru materiałów 

szkoleniowych,  

e) informowania biura projektu o zmianach dotyczących danych przekazywanych w dokumentach 

rekrutacyjnych, a zwłaszcza zmiany danych kontaktowych.  

8. Lider projektu zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

pn."Lubuska szkoła ćwiczeń w Żarach szansą na rozwój nauczycieli, studentów i uczniów”. 

§5 

ZASADY REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU 

1. Rekrutację Uczestników projektu prowadzi Lider szkoły ćwiczeń we współpracy z koordynatorem projektu 

na podstawie złożonych dokumentów rekrutacyjnych: 

a) Deklaracja uczestnictwa nauczyciela,  

b) oświadczenie nauczyciela uczestniczącego w projekcie,  

c) cv dla kandydatów na trenerów nauczycieli szkoły ćwiczeń i dyrektorów szkół współpracujących. 

2. Koordynator projektu wzmocni działania informacyjno- promocyjne poprzez włączenie wszystkich 

partnerów, aby wzmocnić motywację potencjalnych uczestników. 

3. Rekrutacja odbywać się będzie z uwzględnieniem równości szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji 

osób z niepełnosprawnościami (standard architektoniczny, informacyjno-promocyjny). Przekaz wolny od 

stereotypów.  Uczestnicy będą mieli możliwość godzenia życia zawodowego i rodzinnego, dlatego między 

innymi zaplanowano webinaria i pracę na platformie sieci współpracy. 

4.  Rekrutacja do udziału w projekcie prowadzona będzie w następujących okresach: 

a)  do zad. I GD 1: I 2019: 10 szkół 

b) do zad. II GD 3: IV 2019: 10 trenerów 

c) do zad. III GD 2: IV 2019, 10 dyrektorów 

d) do zad. IV-VIII GD 3: VI 2019, nauczyciele 125 UP 

e) ewentualna rekrutacja uzupełniająca do zad.V-VIII od IX 2019 

5. Rekruter zweryfikuje dokumenty pod względem formalnym na podstawie kryteriów (punktacja 0/1) lub 

spełnia/nie spełnia: 

a) dyrektor szkoły lub nauczyciel jednego z przedmiotów ( matematyka, informatyka, nauki przyrodnicze, język 

angielski i niemiecki), których dotyczą zajęcia w szkole ćwiczeń 

b) chęć uczestnictwa w projekcie (rozmowa w szkole) 

c) podpisane oświadczenie, deklaracja i złożenie dokumentów. 

6. Dokumenty rekrutacyjne, dostępne będą w biurze projektu oraz na stronie internetowej 

http://www.szkolacwiczen.pl 

http://www.szkolacwiczen.pl/
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7. Kandydat wypełniając i podpisując deklarację uczestnictwa akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu. 

8. Weryfikacja dokumentów dokonywana jest przez Komisję Rekrutacyjną powołaną przez Koordynatora 

projektu. 

9. .Zakwalifikowani uczestnicy zostaną poinformowani pisemnie o zakwalifikowaniu do projektu. 

§6 

ZASADY MONITORINGU PROJEKTU 

1. Monitoring Projektu i uczestników prowadzony będzie stale przez koordynatora projektu. 

2. Monitoring obejmować będzie weryfikację postępu, zgodność realizacji zadań z harmonogramem, weryfikację 

grupy docelowej, weryfikację zgodności wydatków z budżetem, weryfikację realizowanego wsparcia. 

§7 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019r. 

2.  Realizator projektu zastrzega sobie prawo do wniesienia zmian w Regulaminie, udzielania rekrutacji i 

uczestnictwa w projekcie i załącznikach lub wprowadzenia dodatkowych jego postanowień w uzasadnionych 

przypadkach, zwłaszcza w sytuacji: zmiany warunków realizacji projektu, zmiany warunków umowy o 

dofinansowanie projektu, zmiany dokumentów programowych lub wytycznych, doprecyzowania zapisów. 

3.  Zmiany Regulaminu udzielania wsparcia nie wymagają akceptacji uczestnika i zamieszczane są na stronie 

internetowej projektu. 

4. Kwestie nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzygane są przez Beneficjenta projektu. 

5. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej. 

6.  Uczestnicy wyrażają zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących realizacji projektu drogą elektroniczną. 

 

Załączniki: 

a) Deklaracja uczestnictwa nauczyciela,  

b) oświadczenie nauczyciela uczestniczącego w projekcie,  
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Załącznik 1 

Deklaracja uczestnictwa nauczyciela szkoły ćwiczeń w projekcie  
DANE OSOBOWE ORAZ MIEJSCE PRACY NAUCZYCIELA  

IMIĘ (IMIONA)   DATA URODZENIA   

NAZWISKO    MIEJSCE URODZENIA   

PESEL  
 

           

 

Należę do mniejszości 

narodowej, etnicznej, 

migrant.  

❑ tak  ❑ nie  

ORZECZENIE O  
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI   

❑ tak  ❑ nie    

WYKSZTAŁCENIE  ❑ średnie  ❑ pomaturalne  ❑ licencjat  ❑wyższe mgr  

STATUS NA RYNKU  

PRACY W CHWILI  

PRZYSTĄPIENIA DO  

PROJEKTU  ◻ bezrobotny 

/a  

  

◻ nieaktywny/a 
zawodowo (np. 
student, emeryt, 
rencista)  

  

◻ zatrudniony/a: w tym:   

❑ administracji rządowej  

❑ administracji samorządowej  

❑ prowadząca własną działalność gosp.  

❑ MMŚP (małym, mikro lub średnim 

przedsiębiorstwie tj. zatrudniającym do 249 

pracowników)  

❑ dużym przedsiębiorstwie  

❑ inne  

MIEJSCE  ZATRUDNIENIA   
NAZWA I ADRES SZKOŁY  

 

POZIOM NAUCZANIA  ❑ przedszkole  ❑ SP   ❑ SSP  ❑ technikum  ❑ LO  

PRZEDMIOT NAUCZANIA   informatyka STAŻ PRACY                          

MIEJSCE ZAMIESZKANIA ORAZ DANE DO KONTAKTU OSOBY ZAINTERESOWANEJ UDZIAŁEM W PROJEKCIE  

ULICA   TELEFON DO PRACY   

NR DOMU/LOKALU   TELEFON KONTAKTOWY   

KOD POCZTOWY   ADRES E-MAIL  

MIEJSCOWOŚĆ    

WOJEWÓDZTWO   OBSZAR ZAMIESZKANIA  ❑ miasto  ❑ wieś  
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Oświadczam, że jestem zainteresowany/a udziałem w  sieci współpracy i samokształcenia:       (właściwe zakreślić)  

TIK                                                              ❑                                                języka angielskiego                  ❑                                    

przedmiotów przyrodniczych               ❑                                                 matematyki                               ❑  

Oświadczam, że jestem zainteresowany/a udziałem w  następujących formach wsparcia:       (właściwe zakreślić)  

Lekcje otwarte                                    ❑                                 warsztaty metodyczne                                  ❑                 konsultacje 

indywidualne                     ❑                                 przedmiotowe materiały merytoryczne              ❑  
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DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE   
Ja, niżej podpisana/y, deklaruję udział w projekcie „Lubuska Szkoła Ćwiczeń w Żarach szansą na 

rozwój, nauczycieli, studentów i uczniów” realizowanym w okresie od 1 stycznia 2019 r do 31 

grudnia  2020 r przez Gminę Żary o statusie miejskim w partnerstwie z Uniwersytetem im. A. 

Mickiewicza w Poznaniu, Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką im. M. Grzegorzewskiej w Zielonej Górze 

oraz Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze. Projekt jest współfinansowany ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: Program Operacyjny Wiedza 

Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i 

edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty. 

Jestem świadomy/a, że koszt mojego uczestnictwa w projekcie „Lubuska Szkoła Ćwiczeń w Żarach 

szansą na rozwój, nauczycieli, studentów i uczniów” jest współfinansowany ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego.   

W związku z tym, jako uczestnik projektu, zobowiązuję się do:  

✓ umożliwienia udziału w działaniach projektu nauczycieli matematyki, języka angielskiego, języka 

niemieckiego, informatyki  i przedmiotów przyrodniczych  

✓ systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zaplanowanych w ramach projektu zajęciach, 

✓podpisywania list obecności,  

✓ wypełnienia testów wiedzy oraz ankiet ewaluacyjnych i monitoringowych.   

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa  w projekcie i  zobowiązuję 

się do przestrzegania zapisów w nim zawartych.  

Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu karnego za złożenie nieprawdziwego 

oświadczenia lub zatajenie prawdy niniejszym oświadczam, iż dane oraz oświadczenia zawarte  w 

formularzu zgłoszeniowym i niniejszej Deklaracji są zgodne z prawdą.  

Oświadczam, że spełniam kryteria kwalifikowalności.  

Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie powyższych danych osobowych w celach związanych  z 

realizacją projektu  „Lubuska Szkoła Ćwiczeń w Żarach szansą na rozwój, nauczycieli, studentów i uczniów”.  

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

            (miejscowość, data)                                                                                                    (podpis nauczyciela)   
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Załącznik 2 

 

OŚWIADCZENIE NAUCZYCIELA PROJEKTU   

(obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679)  

 

W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Lubuska Szkoła Ćwiczeń w Żarach szansą na rozwój, nauczycieli, 

studentów i uczniów” przyjmuję do wiadomości, iż:  

1. Administratorem moich danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełniący 

funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, mający 

siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.  

2. Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 

1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  – dane 

osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) 

na podstawie:   

1) w odniesieniu do zbioru „Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój”:  

a) rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 

ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i 

Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, 

str. 320, z późn. zm.),  

b) rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17  grudnia 2013 r. 

w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 

(Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470, z późn. zm.),  

c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.);  

2) w odniesieniu do zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów 

operacyjnych”:   

a) rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na 

rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 

ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i 

Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,  
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b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia  17 grudnia 2013 r. w 

sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 

1081/2006,  

c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.),  

d) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. 

ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych 

informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a 

instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 

30.09.2014, str. 1).  

3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu „Lubuska Szkoła Ćwiczeń w 

Żarach szansą na rozwój, nauczycieli, studentów i uczniów” w szczególności potwierdzenia 

kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i 

sprawozdawczości oraz działań informacyjnopromocyjnych w ramach PO WER.  

4. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej - Ministerstwu Edukacji 

Narodowej mającego siedzibę przy al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa, beneficjentowi realizującemu 

projekt  - Gmina Żary o statusie miejskim, Pl. Rynek1-5, 68-200 Żary oraz podmiotom, które na zlecenie 

beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu –Uniwersytet im. A. Mickiewicza, ul. H. Wieniawskiego 1, 61-

712Poznań,Województwo lubuskie/ Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, ul. F.Chopina 15a, 65-031 Zielona 

Góra, Województwo lubuskie/Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. M. Grzegorzewskiej w Zielonej 

Górze, ul. Aleja Wojska Polskiego 9, 65-077 Zielona Góra, Szkoła Podstawowa nr 5 w Żarach, ul. Okrzei 

19,68-200 Żary. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania 

ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta.  Moje dane 

osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji 

Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach PO WER.  

5. Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest 

równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu.  

6. W terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie przekażę beneficjentowi dane dotyczące mojego 

statusu na rynku pracy oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania 

kwalifikacji lub nabycia kompetencji.  

7. W ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dotyczące mojego statusu na 

rynku pracy.  

8. W celu potwierdzenia kwalifikowalności wydatków w projekcie moje dane osobowe takie jak imię (imiona), 

nazwisko PESEL, nr projektu, data rozpoczęcia udziału w projekcie, data zakończenia udziału w projekcie, 

kod tytułu ubezpieczenia, wysokość składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, wysokość składki z tytułu 

ubezpieczenia wypadkowego mogą być przetwarzane w zbiorze „Zbiór danych osobowych z ZUS”, którego 

administratorem jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego. Przetwarzanie moich danych 

osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g 
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Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – dane osobowe są niezbędne dla realizacji 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) na podstawie1:  

1) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr1303/2013z dnia 17 grudnia 2013 r 

ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego 

przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, europejskiego Funduszu 

Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego 

rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,  

2) rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie 

Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006,  

3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych 

w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.),  

4) ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z  2017 r. poz. 1778, z 

późn. zm.).  

9. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.  

10. Moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.  

11. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój 2014 -2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji.  

12. Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres poczty 

elektronicznej: iod@miir.gov.pl lub adres pocztyiod@um.zary.pl 

13. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest  Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych.  

14. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.  

 

 

 

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

 MIEJSCOWOŚĆ I DATA                   CZYTELNY PODPIS NAUCZYCIELA  

 

 

 

 

 

 
1Przetwarzanie danych osobowych w zbiorze Zbiór danych osobowych z ZUS dotyczy sytuacji, w której umowa o dofinansowanie projektu została zawarta 

z Beneficjentem przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub Wojewódzki Urząd Pracy. 


