
 
 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA NAUCZYCIELI W PROJEKCIE 

Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów Zespole Szkół Nr 1  

im. Jana Pawła II w Przysusze 

§1 

Postanowienia ogólne 

1. Regulamin rekrutacji uczestnictwa w projekcie „Podniesienie kompetencji kluczowych 

uczniów ZS Nr 1 im. Jana Pawła II w Przysusze”, współfinansowanego przez Unię 

Europejską w ramach Europejskiego Funduszu  Społecznego, realizowanego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś 

priorytetowa 10 Edukacja, Działanie: 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałanie: 

10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych), zgodnie z umową o 

dofinansowanie nr: RPMA.10.01.01-14-3849/15-00 zawartą z Województwem Mazowieckim 

reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, w imieniu którego działa 

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) z dnia 15.12.2016r. 

2. Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Nr 1 im. Jana Pawła II w Przysusze, którego 

organem prowadzącym jest Powiat Przysuski ul. Jana Pawła II 10, 26-400 Przysucha i który w 

projekcie występuje jako Beneficjent. 

3. Projekt realizowany jest od 01.02.2017r. do 30.09.2018r. 

4. Ogólny nadzór nad realizacją projektu pozostaje w gestii Beneficjenta.  

§2 

Słownik pojęć 

1. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają: 

 Projekt – pn. „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów ZS Nr 1 im. Jana Pawła II 

w Przysusze” realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie nr: RPMA.10.01.01-14-

3849/15-00 zawartą z Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd 

Województwa Mazowieckiego, w imieniu którego działa Mazowiecka Jednostka 

Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) z dnia 15.12.2016r. 

 Beneficjent – Powiat Przysuski 

 Realizator – Zespół Szkół Nr 1 im. Jana Pawła II w Przysusze 

 Beneficjent Ostateczny / Uczestnik - osoba zakwalifikowana zgodnie z zasadami 

określonymi w niniejszym regulaminie, bezpośrednio korzystająca z wdrażanej pomocy w 

ramach projektu; 

 EFS - Europejski Fundusz Społeczny; 

 RPMA - Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-

2020; 

 Nauczyciel – nauczyciel przedmiotów kluczowych, jęz. obcych, humanistycznych.  

§3 

Założenia Projektu 

1. Celem głównym Projektu jest podniesienie atrakcyjności i efektywności i kształcenia 

kompetencji kluczowych, jako podstawy do uczenia się przez całe życie i umiejętności 

niezbędnych dla rynku 360 uczniów (212 dziewczyn/148 chłopców) oraz podniesienie 

kompetencji informatycznych i korzystania z technologii informacyjno – komunikacyjnych 

przez 41 nauczycieli (35 kobiet/6 mężczyzn).  



 
2. Cel szczegółowy odnoszący się do kształcenia nauczycieli:  

 Zwiększenie kompetencji cyfrowych 41N z tworzenia kursów e-learning i pracy w 

chmurze  

3. Cel szczegółowy realizowany będzie w ramach Zadania nr 1, które polegało będzie na 

zorganizowaniu szkolenia dla nauczycieli z zakresu: 

 przygotowania, tworzenia, zamieszczania multimedialnych materiałów dydaktycznych na 

platformie e-learningowej,  

 tworzenia scenariuszy lekcji do przedmiotów kluczowych,  

 wykorzystywanie narzędzi informatycznych do prezentowania materiałów edukacyjnych,  

 tworzenia i modyfikowania grafiki,  

 modyfikowania i edycji plików wideo,  

 wykorzystania portali edukacyjnych i multimediów na lekcjach,  

 tworzenia złożonych kursów e-learning,  

 zarządzania kursami i użytkownikami kursu,  

 sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów przy pomocy platformy,  

 wyszukiwania i pobierania multimedialnych programów dydaktycznych,  

 możliwości przechowywania, przetwarzania dokumentów na dysku internetowym, 

 możliwości wspólnej pracy on-line nad dokumentami w chmurze na lekcjach, 

bezpośrednio w korzystaniu z TIK.  

4. Szkolenie będzie: 

a. prowadzone przez nauczyciela informatyki oraz trenera zewnętrznego 

b. program szkolenia zostanie zaakceptowany przez Kierownika Projektu; 

c. poprzedzone testami wiedzy, które będą stanowiły podstawę do weryfikacji zdobytej 

wiedzy podczas szkoleń, a także do określenia poziomu Szkolenia przez 

prowadzącego szkolenie; 

d. zakończone testami wiedzy, które stanowiły będą podstawę pomiaru zdobytej wiedzy; 

e. prowadzone w oparciu o indywidualne potrzeby uczestników; 

2. Harmonogram działań przewidzianych w projekcie będzie zgodny z wnioskiem o 

dofinansowanie (luty – marzec 2017).  

3. Projekt realizowany będzie zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania, mechanizmu 

racjonalnych usprawnień oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn. 

§4 

Zasady rekrutacji nauczycieli 

1. Rekrutację nauczycieli do szkoleń będzie prowadził Kierownik Projektu. 

2. Rekrutacja nauczycieli prowadzona będzie w styczniu 2017r. 

3. W projekcie mogą brać udział nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkół nr.1 im Jana Pawła II 

w Przysusze. 

4. Rekrutacja nauczycieli do projektu będzie prowadzona przez Kierownika Projektu wg zasady 

bezstronności, jawności i przejrzystości, równości szans i niedyskryminacji, w tym płci i 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. 

5. Procedura rekrutacji obejmować będzie następujące etapy: 

a. wypełnienie i złożenie przez kandydata - nauczyciela Deklaracji Uczestnictwa 

Nauczyciela w Projekcie, która zawiera: 

 Formularz zgłoszeniowy nauczyciela do projektu (z danymi osobowymi); 

 Deklaracja uczestnictwa w projekcie  

 Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie 

danych osobowych  



 
 Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na 

upowszechnianie wizerunku. 

b. Ocena formalna - weryfikacja przynależności do grupy docelowej, kompletność 

formularza (spełnia/niespełna); 

c. podjęcie decyzji o zakwalifikowaniu kandydata – nauczyciela do udziału w 

Projekcie, 

d. zbudowanie listy uczestników i listy rezerwowej (10%) 

e. poinformowanie ustne nauczyciela o zakwalifikowaniu się do Projektu przez 

Kierownika Projektu, 

f. Potwierdzeniem uczestnictwa będzie wpisanie na listę Beneficjentów 

Ostatecznych Projektu. 

§5 

Warunki uczestnictwa nauczycieli w projekcie 

1. W Projekcie mogą uczestniczyć osoby, które są nauczycielami w Zespołu Szkół nr 1 im. Jana 

Pawła II w Przysusze; 

2. Nauczyciele oddelegowani do Projektu muszą wyrazić zgodę na weryfikację nabycia 

kompetencji (wiedzy i umiejętności) przeprowadzoną w formie: testów wiedzy przed każdym 

szkoleniem i testów wiedzy po każdym szkoleniu.  

3. Kierownik projektu oceni nabytą wiedzę i porówna do przyjętych wymagań. 

§6 

Uprawnienia i obowiązki uczestników Projektu 

1. Każdy Beneficjent Ostateczny spełniający warunki uczestnictwa i zakwalifikowany do 

szkoleń ma prawo do: 

a. udziału w szkoleniach, na które się zakwalifikował, 

b. Zgłaszaniu uwag i oceny zajęć, w których uczestniczy, 

c. Otrzymania materiałów i pomocy dydaktycznych przewidzianych do danych  zajęć, 

d. Otrzymania certyfikatu uczestnictwa w danych zajęciach, 

2. Każdy Beneficjent Ostateczny zobowiązany jest do: 

a) złożenia dokumentów potwierdzających uczestnictwo w Projekcie, 

b) podpisania oświadczenia, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i go akceptuje, 

c) aktywnego i systematycznego udziału w działaniach projektowych, 

d) poddaniu się testowi wiedzy przed i po każdym szkoleniu, 

e) potwierdzania swojej obecności na kursach specjalistycznych - w formie złożenia podpisu 

na liście obecności, 

f) potwierdzania odbioru materiałów szkoleniowych - w formie złożenia podpisu na 

stosowanych dokumentach, 

g) wypełnienia   ankiet   oceniających    oraz    innych   dokumentów   służących   

bezpośrednio monitoringowi, kontroli i ewaluacji Projektu, 

h) bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalsze 

uczestnictwo w Projekcie, 

3. Każdy Beneficjent Ostateczny ma prawo do nieodpłatnego udziału w Projekcie. 

§7 



 
Zasady rezygnacji z udziału w Projekcie 

1. Beneficjent Ostateczny ma prawo do rezygnacji z udziału w Projekcie, gdy rezygnacja 

zostanie zgłoszona do Biura Projektu na 7 dni przed rozpoczęciem szkoleń. 

2. W trakcie realizacji Projektu rezygnacja Beneficjenta Ostatecznego z udziału w Projekcie jest 

dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych zdarzeniem losowym lub chorobą i wymaga 

usprawiedliwienia w formie pisemnego oświadczenia o przyczynie rezygnacji, złożonego w 

ciągu 7-miu dni od momentu zaistnienia wskazanych przyczyn. 

3. W przypadku nieusprawiedliwionych nieobecności zrealizowanych zajęć, Kierownik Projektu 

ma prawo usunąć uczestnika z grupy. 

4. W przypadku rezygnacji uczestnika lub usunięcia z Projektu jego miejsce zajmuje pierwsza 

osoba z listy rezerwowej. 

5. Beneficjent  zastrzega sobie prawo skreślenia Beneficjenta Ostatecznego z listy uczestników 

Projektu w przypadku naruszenia przez niego niniejszego regulaminu. 

6. W przypadku skreślenia Beneficjenta Ostatecznego z udziału w Projekcie, Beneficjent może 

żądać od niego zwrotu poniesionych kosztów dotychczasowego udziału w projekcie. 

§8 

Zasady monitoringu i kontroli 

1. Beneficjenci Ostateczni podlegają procesowi monitoringu i ewaluacji. 

2. Beneficjent Ostateczny zobowiązany jest do udzielania informacji na temat realizacji Projektu 

osobom i instytucjom zewnętrznym upoważnionym do przeprowadzania kontroli Projektu. 

3. Beneficjent Ostateczny jest zobowiązany się do przekazania informacji dotyczących swojej 

sytuacji po zakończeniu udziału w Projekcie (do 4 tygodni od zakończenia udziału) zgodnie z 

zakresem danych określonych w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie 

monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z 

dnia 22.04.2015 r. (tzw. wspólne wskaźniki rezultatu bezpośredniego). 

§9 

Postanowienia końcowe 

1. Beneficjent Ostateczny zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania postanowień 

niniejszego regulaminu. 

2. Kwestie nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygane będą przez Kierownika 

Projektu.  

3. Aktualna treść niniejszego regulaminu jest dostępna w Biurze Projektu, Zespole Szkół nr 1 im. 

Jana Pawła II w Przysusze, na stronie internetowej ZS. 

 

 

 

 



 
Załącznik nr 1 wzór Deklaracji Uczestnictwa Nauczyciela w Projekcie  

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NAUCZYCIELA DO PROJEKTU 

„Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów ZS Nr 1 im. Jana Pawła II w Przysusze” o 

numerze RPMA.10.01.01-14-3849/15 

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu  Społecznego, 

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na 

lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Edukacja, Działanie: 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna, 

Poddziałanie: 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) 

UWAGA: 

1. Formularz powinien być wypełniony w sposób czytelny i bez skreśleń. Każdy punkt formularza musi być wypełniony, 

jeśli nie dotyczy, proszę wpisać odpowiednio NIE DOTYCZY. 

2. W przypadku jakichkolwiek skreśleń, proszę postawić parafkę wraz z datą (obok skreślenia) a następnie zaznaczyć 

prawidłową odpowiedź.  

I. DEKLARACJA UCZESTNICTWA NAUCZYCIELA W PROJEKCIE 

 

Dane uczestnika projektu, który otrzyma wsparcie w ramach EFS 

 Lp. Nazwa 

Dane uczestnika 

1 Imię:  

2 Nazwisko:  

3 Płeć:  

4 Wiek w chwili przystępowania do projektu:  

5 PESEL:  

6 Wykształcenie:  

Dane kontaktowe 

7 Ulica: 

8 Nr domu:  

9 Nr lokalu: 

10 Miejscowość:  

11 Obszar: 

12 Kod pocztowy: 

13 Województwo:  

14 Powiat:  

15 Telefon stacjonarny:- 

16 Telefon komórkowy:  

17 Adres poczty elektronicznej (e-mail):  

Dane dodatkowe 

18 Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu: 

 

19 Rodzaj przyznanego wsparcia; szkolenie 

20 Data rozpoczęcia udziału w projekcie: 01.02.2017 

21 Data zakończenia udziału w projekcie: tu na razie nie wpisujemy 

22 Zakończenie udziału osoby we wsparciu zgodnie z zaplanowaną 



 
dla niej ścieżką uczestnictwa: 30.03.2017 

23 Przynależność do grupy docelowej zgodnie ze Szczegółowym 

Opisem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 

24 Przynależność do mniejszości narodowej/etnicznej*:  

25 Posiadanie statusu imigranta*:  

26 Posiadanie statusu osoby niepełnosprawnej*:  

 

*dane wrażliwe (tj. osoby z niepełnosprawnościami; migranci, osoby obcego pochodzenia i mniejszości; osoby z innych grup 

w niekorzystnej sytuacji społecznej) – Uczestnik projektu ma możliwość odmowy podania Danych wrażliwych. Jeżeli 

uczestnik udzieli informacji o Danych wrażliwych ma obowiązek przekazania Danych po zakończeniu projektu do 4 tygodni 

od zakończenia udziału w projekcie, a także musi mieć świadomość o możliwości przyszłego udziału w badaniu 

ewaluacyjnym. 

 

 

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

/Miejscowość i data/                    /Podpis uczestnika/ 

 

Niniejszym potwierdzam, że pan/pani …………………………………………………………… jest 

nauczycielem Zespołu Szkół Nr 1 im. Jana Pawła II w Przysusze.   

 

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

/Miejscowość i data/                    /Podpis i pieczęć dyrektora Szkoły/ 

 

 

Uczestnik zostaje zakwalifikowany do projektu zgodnie z przyjętymi kryteriami określonymi we 

wniosku o dofinansowanie 

 

 

            …………..………………………… 

                    /Podpis Kierownika Projektu/ 

 

  



 
DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

 

Ja niżej podpisany/a ......................................................................................... 
(imię i nazwisko) 

 

zamieszkały/a: ………………………………………………………………... 

 

Nr PESEL: ……………………………………………………………………. 

 

1. Deklaruję uczestnictwo w projekcie „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów ZS Nr 1 

im. Jana Pawła II w Przysusze” o numerze RPMA.10.01.01-14-3849/15 realizowanym przez 

ZS im. Jana Pawła II w Przysusze. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w 

ramach Europejskiego Funduszu  Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Edukacja, 

Działanie: 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałanie: 10.1.1 – Edukacja ogólna (w tym 

w szkołach zawodowych).  

2. Wyrażam zgodę na udział w badaniach ankietowych na potrzeby projektu „Podniesienie 

kompetencji kluczowych uczniów ZS Nr 1 im. Jana Pawła II w Przysusze” o numerze 

RPMA.10.01.01-14-3849/15.  
3. Oświadczam, że jestem nauczycielem ……………………………………… (nazwa przedmiotu)  

4. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, że projekt „Podniesienie kompetencji 

kluczowych uczniów ZS Nr 1 im. Jana Pawła II w Przysusze” jest współfinansowany przez 

Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

5. Oświadczam, że zobowiązuję się do przekazania informacji dotyczących mojej sytuacji po 

zakończeniu udziału w Projekcie (do 4 tygodni od zakończenia udziału) zgodnie z zakresem 

danych określonych w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania 

postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 22.04.2015 r. 

(tzw. wspólne wskaźniki rezultatu bezpośredniego) 

6. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z niniejszym regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w 

projekcie i zobowiązuję się do jego stosowania w trakcie uczestnictwa w projekcie. 

7. Świadomy(a) odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego 

oświadczenia lub zatajenie prawdy, niniejszym oświadczam, że dane zawarte w deklaracji 

uczestnictwa są zgodne z prawdą. 

 

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

            /Miejscowość i data/                                                /Czytelny podpis uczestnika/ 

 

Załączniki: 

1. Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

2. Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na upowszechnianie wizerunku 

 

 

 

 

  



 
Zał. Nr 1 Wzór oświadczenia uczestnika projektu 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU 

O wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów ZS 

Nr 1 im. Jana Pawła II w Przysusze” o numerze RPMA.10.01.01-14-3849/15 (zwanym dalej 

„projektem”) oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: 

1. Administratorem moich danych osobowych jest Marszałek Województwa Mazowieckiego mający 

swoją siedzibę przy ul. Jagiellońskiej 26, 03-719 Warszawa; 

2. Podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt. 2 lub art. 27 

ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 

922) - dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego 2014-2020:  

w odniesieniu do zbioru Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 

2014-2020: 

1) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 

r. ustanawiające 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 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności 

i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające 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 uchylające 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 2016 r. poz. 217); 

3. W odniesieniu do zbioru centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów 

operacyjnych: 

1) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 

r. ustanawiające 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 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności 

i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające 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 uchylające 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 2016 r. poz. 217); 

4) rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) Nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. 

ustanawiające 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; 

4. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu „Podniesienie 

kompetencji kluczowych uczniów ZS Nr 1 im. Jana Pawła II w Przysusze”, w szczególności 

potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, 

kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (RPO WM); 

5. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej – 

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 

74, 03-301 Warszawa, beneficjentowi realizującemu projekt  - Powiat Przysuski z siedzibą przy 

ul. Jana Pawła II 10, 26-400 Przysucha oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta 

uczestniczą w realizacji projektu – Zespół Szkół Nr 1 im. Jana Pawła II z siedzibą przy ul. 

Jana Pawła II 13, 26-400 Przysucha. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom 

realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Powierzającego, Instytucji Pośredniczącej lub 

beneficjenta.  Moje dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, 

realizującym na zlecenie Powierzającego, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i 

audyt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 

2014-2020; 

6. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 

możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu; 

7. W ciągu 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dot. mojego statusu na 

rynku pracy oraz informacje nt. udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji 

lub nabycia kompetencji; 

8. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

 

 

 

 

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

           /Miejscowość i data/                                            /Czytelny podpis uczestnika/ 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Zał. Nr 2: Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na upowszechnianie wizerunku 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA 

UPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na upowszechnianie mojego wizerunku w materiałach zdjęciowych, 

audiowizualnych i prezentacjach na potrzeby informacji i promocji Europejskiego Funduszu 

Społecznego zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.). 
 

 

 

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

       /Miejscowość i data/                                       /Czytelny podpis uczestnika/ 

 


