
 

                                                                                    

                                  

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA STUDENTÓW UNIWERSYTETU 

WROCŁAWSKEGO W PROJEKCIE „DOLNOŚLĄSKA SZKOŁA ĆWICZEŃ” 

realizowanym w ramach Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

(22/02/2021) 

 

§ 1 
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Regulamin określa zasady udziału i podstawowe kryteria rekrutacji studentów 

Uniwersytetu Wrocławskiego wybranych kierunków (matematyka, informatyka, języki 

obce, nauki przyrodnicze) - Uczestników Projektu „Dolnośląska Szkoła Ćwiczeń”, 

zwanego w dalszej części Regulaminu „Projektem”, ich obowiązki oraz zakres wsparcia 

przewidzianego w ramach Projektu. 
 

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 Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 

3. Beneficjentem projektu jest Gmina Wrocław a jego Realizatorem jest Wrocławskie 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Projekt realizowany jest w partnerstwie 

z Uniwersytetem Wrocławskim, Gminą Długołęka i Dolnośląską Biblioteką 

Pedagogiczną we Wrocławiu. 
 

4. Projekt realizowany jest w okresie od 01.10.2019 r. do 31.07.2021 r. 
 

5. Biuro projektu znajduje się we Wrocławiu, ul. Swobodna 73a, pok. 47. 

 

6. Nadzór nad realizacją projektu sprawuje Beneficjent – Gmina Wrocław, za 

bezpośrednią realizację projektu odpowiada Realizator – Wrocławskie Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli (w tym: Kierownik projektu i Zespół Projektowy). Dodatkowo 

powołana została Grupa Sterująca, której zadaniem jest wspieranie i konsultowanie 

bieżących spraw projektowych. W skład Grupy Sterującej wchodzą przedstawiciele 

Beneficjenta, Realizatora i Partnerów. 

 

7. Wsparcie w ramach projektu w odniesieniu do Uniwersytetu Wrocławskiego 

skierowane jest do 10 studentów (w tym 9K i 1M) którzy wezmą udział 

w praktykach studenckich i stażach odbywających się w Szkole Ćwiczeń,       

a także jako obserwatorzy w lekcjach pokazowych i superwizjach 

prowadzonych w ramach Szkoły  Ćwiczeń. 

W pierwszej kolejności wsparcie zostanie skierowane do studentów, którzy nie 



 

                                                                                    

                                  

otrzymali wsparcia w innych projektach współfinansowanych ze środków 

dostępnych w ramach PO WER. 

 

8. Celem głównym projektu pn. Dolnośląska Szkoła Ćwiczeń jest stworzenie modelu Szkoły 

Ćwiczeń, który przyczyni się do podniesienia kompetencji nauczycieli 

oraz poprawy funkcjonowania i zwiększenia wykorzystania systemu wsparcia szkół,       

w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności 

uniwersalnych tzn. transversal skills, niezbędnych na rynku pracy. 

 

§ 2 

  
DEFINICJE 

 

1. Projekt – projekt pn. „Dolnośląska Szkoła Ćwiczeń” realizowany w okresie od 

01.10.2019 r. do 31.07.2021 r. w ramach Działania 2.10 Wysoka jakość systemu 

oświaty Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 
 

2. Regulamin – regulamin rekrutacji i uczestnictwa studentów Uniwersytetu 

Wrocławskiego w projekcie „Dolnośląska Szkoła Ćwiczeń”. 
 

3. Beneficjent – Gmina Wrocław. 

 

4. Realizator – Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. 
 

5. Partnerzy – 
 

a. Uniwersytet Wrocławski, 

b. Gmina Długołęka, 

c. Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu. 
   

6. Uczestnik/uczestniczka – studenci odbywający staże i praktyki w Szkole Ćwiczeń 

oraz uczestniczący w charakterze obserwatorów w lekcjach pokazowych                                      

i superwizjach. 
  

7. Komisja Rekrutacyjna – należy przez to rozumieć zespół powołany przez Uniwersytet 

Wrocławski, w skład którego wchodzą minimum 3 osoby, w tym: Kierownik projektu 

po stronie Partnera – Uniwersytetu Wrocławskiego, 2 pracowników Centrum Edukacji 

Nauczycielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.  

 

§ 3 
 

FORMY WSPARCIA I ZASADY UDZIAŁU W PROJEKCIE 

 

1. Wsparcie w projekcie skierowane jest do studentów odbywających staże i praktyki                    

w Szkole Ćwiczeń oraz uczestniczących w charakterze obserwatorów w lekcjach 

pokazowych i superwizjach. 



 

                                                                                    

                                  

2. W pierwszej kolejności wsparcie zostanie skierowane do studentów, którzy nie 

otrzymali wsparcia w innych projektach współfinansowanych ze środków 

dostępnych w ramach PO WER. 
 
  3. W ramach projektu uczestnicy – studenci Uniwersytetu Wrocławskiego, mogą 

korzystać z następujących form wsparcia: 
 

a) udział w praktykach realizowanych w ramach Szkoły Ćwiczeń, 

b) udział w charakterze obserwatorów w lekcjach pokazowych, 

c) udział w charakterze obserwatorów w superwizjach, 

d) dostęp do materiałów dydaktycznych wytworzonych w ramach projektu 
 

4. Wsparcie udzielane w ramach projektu jest bezpłatne. 
 

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

zaplanowanych w projekcie działań. Ponadto uczestnicy projektu otrzymają bezpłatne 

materiały szkoleniowe w ramach projektu. Na zakończenie udziału w projekcie 

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w danej formie 

wsparcia. 
 

6. Dokumenty i informacje związane z realizacją projektu dostępne będą w Biurze 

projektu, tj. biurze Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego 

oraz na stronie internetowej CEN: www.cen.uni.wroc.pl. 
 

7. Uczestnicy projektu zobowiązani są do: 
 

a) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zaplanowanych w projekcie 

szkoleniach i wzięcia udziału w minimum 85% zajęć oraz potwierdzania udziału na 

zajęciach podpisem na listach obecności oraz potwierdzania odbioru materiałów 

szkoleniowych, 

b) informowania biura projektu o zmianach dotyczących danych przekazywanych 

    w dokumentach rekrutacyjnych, a zwłaszcza zmiany lub utraty statusu studenta, 

miejsca zatrudnienia oraz danych kontaktowych; 
  

c) informowania koordynatora projektu po stronie Uniwersytetu Wrocławskiego                   

o planowanych nieobecnościach; 
 

d) wypełniania ankiet i innych dokumentów niezbędnych do monitoringu i ewaluacji 

projektu. 
 

8. W przypadku niestosowania się do powyższych zasad, realizator projektu                          

w porozumieniu z Uniwersytetem Wrocławskim ma prawo skreślić uczestnika                    

z listy uczestników projektu. 
 

9. Uczestnicy projektu mają obowiązek udziału w badaniach ankietowych 

przeprowadzanych w ramach Projektu lub w związku z realizacją Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zarówno w trakcie jego trwania, 

jak i po zakończeniu po jego zakończeniu. 
 

10. Zakończenie udziału w Projekcie przez Uczestnika następuje w sytuacji: 
 

a) na wniosek Kierownika projektu, po konsultacji z Partnerem – Uniwersytetem 

Wrocławskim, uzasadniony rażącym naruszeniem zasad uczestnictwa                   

w projekcie; 

http://www.cen.uni.wroc.pl/


 

                                                                                    

                                  

 
b) przekroczenia liczby dopuszczalnych nieobecności na zajęciach; 

 
c) złożenia oświadczenia o rezygnacji z udziału w projekcie; 

 
11. W uzasadnionych przypadkach losowych, niemożliwych do przewidzenia w momencie 

rozpoczęcia udziału w projekcie, uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w projekcie bez 

dodatkowych kosztów finansowych.   

12. Kierownik projektu po stronie Partnera – Uniwersytetu Wrocławskiego, informuje na 

bieżąco Beneficjenta i Realizatora projektu o trudnościach występujących w czasie realizacji 

projektu, w tym min. o niespełnieniu przez uczestników projektu obowiązku uczestnictwa w 

min. 85% zajęć szkoleniowych, czasowym zaprzestaniu świadczenia pracy na rzecz jednostki 

przez uczestnika projektu lub złożeniu rezygnacji z udziału w projekcie przez uczestnika 

projektu. 
 
13. Ostateczna interpretacja „Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

Dolnośląska Szkoła Ćwiczeń” należy do Beneficjenta projektu. 
 
14. Beneficjent projektu zastrzega sobie możliwość zmiany „Regulaminu rekrutacji 

i uczestnictwa w projekcie Dolnośląska Szkoła Ćwiczeń”. 

 

§ 4 
 

ZASADY REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU 
 

1. Rekrutację Uczestników – studentów Uniwersytetu Wrocławskiego, projektu prowadzi 

Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na podstawie złożonych 

dokumentów rekrutacyjnych. 
 

2. Rekrutacja odbywać się będzie z uwzględnieniem zasady równości szans, w tym 

równości płci. Beneficjent zakłada równy dostęp do Projektu zarówno kobiet, jak i mężczyzn 

znajdujących się w grupie potencjalnych Uczestników Projektu. Ponadto rekrutacja 

prowadzona będzie z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami i prowadzona 

w miejscach dostępnych dla tych osób. 
 

3. Rekrutacja studentów do odbycia praktyk oraz udziału w lekcjach pokazowych                         

i superwizjach będzie miała charakter zamknięty, skierowany dla studentów 

Uniwersytetu Wrocławskiego, będącego Partnerem w projekcie, z kierunków objętych 

wsparciem (matematyka, informatyka, języki obce, nauki przyrodnicze). 

4. Rekrutacja studentów będzie prowadzona w okresie od 01 marca 2021 roku do 17 

marca 2021 roku. 

5. Etapy rekrutacji studentów: 

a) udostępnienie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie na stronie internetowej 

Uniwersytetu Wrocławskiego, 

b) kampania informacyjna skierowana do studentów, z wykorzystaniem mediów               

społecznościowych, stron internetowych Lidera i Partnera. Przekaz zostanie dostosowany  

w formie i treści także do studentów z niepełnosprawnościami; 

c) złożenie przez studentów Formularza zgłoszeniowego - ocena dwustopniowa: 

- formalna - czy student studiuje na uczelni wyższej objętej projektem oraz czy kształci w 



 

                                                                                    

                                  

kierunku wykonywania zawodu nauczycielskiego dla przedmiotów wskazanych konkursie, 

- merytoryczna/premiująca (niepełnosprawność, płeć- M dodatkowe +5 punktów za każde 

kryterium); 

d)weryfikacja formularzy i przyznanie punktów przez Komisję Rekrutacyjną (KR) powołaną

 przez Kierownika projektu po stronie Partnera – Uniwersytetu Wrocławskiego,  

e) przygotowanie przez KR list podstawowych i rezerwowych. 

f) złożenie przez osoby z listy podstawowej dokumentów warunkujących udział w projekcie

podpisanie deklaracji uczestnictwa wraz z niezbędnymi oświadczeniami dotyczącymi 

odbycia praktyk. 

Informacje o terminie oraz miejscu składania dokumentów rekrutacyjnych przez 

potencjalnych uczestników zostaną upublicznione w Biurze projektu po stronie Uniwersytetu 

Wrocławskiego oraz na stronach internetowych Uniwersytetu i CEN. 

 

5. Dokumenty  rekrutacyjne  dostępne  będą  w  biurze projektu.  

 

6. Dokumenty należy składać w wersji papierowej. Kandydat ubiegający się 

o zakwalifikowanie do projektu składając dokumenty, akceptuje postanowienia niniejszego 

regulaminu. 

 

7. Kandydat ubiegający się o zakwalifikowanie do projektu składa następujące dokumenty: 
 

a) Deklarację uczestnictwa w projekcie (załącznik nr 1 do Regulaminu); 

b) Kwestionariusz osobowy (załącznik nr 2 do Regulaminu); 

c) Oświadczenie uczestnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

(załącznik nr 3 do Regulaminu). 

 

8. Dokumenty złożone po terminie naboru lub niekompletne nie będą rozpatrywane. 

 

9. Weryfikacja dokumentów dokonywana jest przez Komisję Rekrutacyjną powołaną przez 

Uniwersytet Wrocławski. 
 

10. W przypadku, gdy liczba kandydatów chętnych do udziału w Projekcie przekroczy liczbę 

dostępnych miejsc utworzona zostanie lista rezerwowa. O zakwalifikowaniu do projektu 

decydować będzie kolejność zgłoszeń. 

 

11. Objęcie wsparciem w ramach Projektu osoby z listy rezerwowej możliwe jest 

w przypadku zakończenia udziału w projekcie przez innego uczestnika. 

 

 

§ 5 
 

ZASADY MONITORINGU PROJEKTU 

 

1. Monitoring Projektu i uczestników – studentów Uniwersytetu Wrocławskiego, 

prowadzony będzie stale przez Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu 

Wrocławskiego oraz Kierownika projektu. 



 

                                                                                    

                                  

 

2. Monitoring obejmować będzie weryfikację postępu, dotrzymanie harmonogramu, 

weryfikację grupy docelowej, weryfikację zgodności wydatków z budżetem, weryfikację 

realizowanego wsparcia. 

                              

                                                                §7 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22 lutego 2021 roku. 

 

2. Beneficjent/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. Oraz stronach internetowych Partnerów. 

 

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. 

 
7. Aktualna treść Regulaminu jest dostępna w Biurze projektu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załączniki: 

 
 
1. Deklaracja uczestnictwa; 
 
2. Kwestionariusz osobowy; 
 
3. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych 

 



 

                                                                                    

                                  

 
           Załącznik nr 1 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  

1) Ja, niżej podpisany/a deklaruję udział w projekcie „Dolnośląska Szkoła Ćwiczeń” 

współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój, realizowanym przez Gminę Wrocław (Beneficjent) w partnerstwie z: Gminą 

Długołęka, Województwem Dolnośląskim/Dolnośląską Biblioteką Pedagogiczną, Uniwersytetem 

Wrocławskim (Partnerzy). 

 

2) Oświadczam, iż spełniam jedno z poniższych kryteriów, kwalifikujących mnie do udziału                                 

w projekcie, tj.: 

o Jestem nauczycielem czynnym zawodowo, posiadam wykształcenie wyższe                                                     

z przygotowaniem pedagogicznym w obszarach objętych wsparciem. Ponadto jestem 

zatrudnionym w szkole uczestniczącej w projekcie „Dolnośląska Szkoła Ćwiczeń” i znajduję 

się w przedziale wiekowym 22 – 65 lat; 

o Jestem studentem/-tką kierunków studiów pedagogicznych z 4 przedmiotów: 

przyrodniczych, matematycznych, informatycznych oraz języków obcych i znajduję się                    

w grupie wiekowej 19 – 26 lat; 

o Wchodzę w skład kadry zarządzającej szkoły uczestniczącej w projekcie „Dolnośląska Szkoła 

Ćwiczeń”, w której jestem zatrudniony/-na  i znajduję się przedziale wiekowym                  26 

– 65 lat. 

 

3) Oświadczam, iż podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą i jestem świadomy/-a 

odpowiedzialności, jaką ponoszę w przypadku podania nieprawdziwych danych oraz składania przeze 

mnie oświadczeń niezgodnych z prawdą. 

 

Imię i nazwisko…………………………………………….. 

Podpis………………………………………………………….. 

Nr tel…………………………………………………………....  

E-mail…………………………………………………………… 

 

……………………………..      ………………………………….. 

Miejscowość, data              Czytelny podpis 



 

                                                                                    

                                  

 
          Załącznik nr 2 

 
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY 

do projektu „Dolnośląska Szkoła Ćwiczeń” 
 
 

DANE OSOBOWE I KONTAKTOWE UCZESTNIKA 

Imię (Imiona)  

Nazwisko  

Płeć                  

Wiek w chwili przystąpienia do 

projektu (lata ukończone) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

PESEL  

Wykształcenie □ ponadgimnazjalne (ukończone na poziomie szkoły średniej) 

□ pomaturalne (np. studium pomaturalne) 

□ wyższe (pełne i ukończone na poziomie wyższym) 

Opieka nad dziećmi do lat 7 lub opieka 

nad osobą zależną 
□ TAK                □  NIE   

 Dane kontaktowe 

Ulica  

Nr domu  

Nr lokalu  

Miejscowość  

Obszar   miejski              wiejski 

Kod pocztowy  

Województwo  

Powiat  

Tel. kontaktowy  

Adres e-mail  

Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu:   

Bezrobotny 

 

 

 

□  TAK (osoba zarejestrowana w urzędzie pracy) 

W tym: □ osoba długotrwale bezrobotna (ponad 12 miesięcy w ciągu 

ostatnich 2 lat) 

□  NIE 

 
Nieaktywny zawodowy 
 

□ TAK (osoba pozostająca bez zatrudnienia, która równocześnie nie zalicza się 

do kategorii bezrobotna) 
W tym: □ osoba ucząca się lub kształcąca 



 

                                                                                    

                                  

 □  NIE  

Zatrudniony □ TAK (na umowę o pracę, umowę cywilnoprawną i inne) 

Zatrudniony w: 

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

W tym: 

   □ Rolnik 

   □ Samozatrudniony 

   □ Zatrudniony w mikroprzedsiębiorstwie    

   □ Zatrudniony w małym przedsiębiorstwie 

   □ Zatrudniony w średnim przedsiębiorstwie 

   □ Zatrudniony w dużym przedsiębiorstwie 

   □ zatrudniony w administracji publicznej 

   □ zatrudniony w organizacji pozarządowej 

□ NIE 
Szczegóły i rodzaj wsparcia 

Data rozpoczęcia udziału w projekcie  

Data zakończenia udziału w projekcie  

Sytuacja (1) osoby w momencie zakończenia udziału w projekcie  

Sytuacja (2) osoby w momencie zakończenia udziału w projekcie  
Inne rezultaty dotyczące osób młodych (dotyczy IZM)  

Zakończenie udziału osoby w projekcie zgodnie z zaplanowaną 

dla niej ścieżką uczestnictwa 
□ TAK     □ NIE 

Rodzaj przyznanego wsparcia W tym 
  

Data rozpoczęcia udziału we wsparciu Data zakończenia udziału we wsparciu 
 

 
  

 

Data założenia działalności gospodarczej Kwota środków przyznanych na założenie 

działalności gospodarczej 
  
PKD założonej działalności gospodarczej  
 

 

Status uczestnika projektu w chwili przystąpienia do projektu 

Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej □ TAK     □ NIE 



 

                                                                                    

                                  

Fakt bycia migrantem □ TAK    □ NIE 

Fakt bycia osobą obcego pochodzenia □ TAK    □ NIE 

Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do 

mieszkań 
□ TAK    □ NIE 

Osoba z niepełnosprawnościami  □ TAK     □ NIE 

Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż 

wymienione powyżej) 
□ TAK     □ NIE 

Niniejszym wyrażam chęć udziału w Projekcie „Dolnośląska Szkoła Ćwiczeń”. 
 

1. Oświadczam, że zostałem(łam) poinformowany(na), iż Projekt jest współfinansowany 

przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

 

Uprzedzony/-a o odpowiedzialności za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy, niniejszym 
oświadczam, że dane zawarte w niniejszym Kwestionariuszu Osobowym oraz wszystkich przedstawionych 
załącznikach są zgodne z prawdą. 
 

 

 

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

MIEJSCOWOŚĆ, DATA     CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                    

                                  

          Załącznik nr 3 
 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA 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. „Dolnośląska Szkoła Ćwiczeń” 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 2018 r. poz. 
1431, 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,  

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 2018 r. poz. 
1431, 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 „Dolnośląska 
Szkoła Ćwiczeń”, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia 
wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań 
informacyjno-promocyjnych w ramach PO WER.  

4. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej – 
Ministerstwu Edukacji Narodowej, al. J. Ch. Szucha 25 , 00-918 Warszawa (nazwa i adres 
właściwej Instytucji Pośredniczącej), beneficjentowi realizującemu projekt – Gminie Wrocław, 
pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław (nazwa i adres beneficjenta) oraz podmiotom, które na 
zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu – Wrocławskiemu Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli, ul. Swobodna 73a, 50-089 Wrocław (nazwa i adres ww. podmiotów). 
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 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – dane osobowe są niezbędne 
dla realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) na 
podstawie93:  
 
1) 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,  

2) 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,  

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 2018 r. poz. 1431, 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.).  

 
Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej - 
Ministerstwu Edukacji Narodowej, al. J. Ch. Szucha 25 , 00-918 Warszawa (nazwa i adres 
właściwej Instytucji Pośredniczącej), beneficjentowi realizującemu projekt - Gminie Wrocław, 
pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław (nazwa i adres beneficjenta) oraz podmiotom, które na 
zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu - Wrocławskiemu Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli, ul. Swobodna 73a, 50-089 Wrocław (nazwa i adres ww. podmiotów). 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.  

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 poczty ……………………………………………….. (gdy ma to 
zastosowanie - należy podać dane kontaktowe inspektora ochrony danych u Beneficjenta).  

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 UCZESTNIKA 
PROJEKTU*  

 

 

 

*W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna.   

93 Przetwarzanie 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. 38  

 

 


