REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„Inwestujemy w zawodowców – rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Olkuskim II”
Beneficjent: Powiat Olkuski
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020
Os priorytetowa 10. Wiedza i kompetencje
Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Projekt realizowany jest od 01.06.2020 r. do 30.09.2023 r.
2. Realizowany projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.
3. Niniejszy regulamin dotyczy nauczycieli szkół wchodzących w skład następujących Zespołów
Szkół:
1) Zespół Szkół Nr 1 w Olkuszu, ul: Górnicza 12, 32-300 Olkusz,
2) Zespół Szkół Nr 3 w Olkuszu, ul: Fr. Nullo 32, 32-300 Olkusz,
3) Zespół Szkół Nr 4 w Olkuszu, ul: Legionów Polskich 1, 32-300 Olkusz,
4) Zespół Szkół w Wolbromiu, ul: Skalska 18, 32-340 Wolbrom.
§2
DEFINICJE
Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:
1) projekcie – należy przez to rozumieć projekt „Inwestujemy w zawodowców – rozwój
kształcenia zawodowego w Powiecie Olkuskim II”,
2) regulaminie – należy przez to rozumieć regulamin uczestnictwa w projekcie „Inwestujemy
w zawodowców – rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Olkuskim II”,
3) realizatorze – należy przez to rozumieć Powiat Olkuski,
4) komisji Rekrutacyjnej – należy przez to rozumieć zespół w składzie:
a) Joanna Karkos – koordynator projektu,
b) Agnieszka Barczyk – asystent koordynatora projektu,
której zadaniem jest wybór osób uczestniczących w danej formie wsparcia,
5) studiach podyplomowych - studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu
nauczyciela przedmiotów zawodowych albo obejmujące zakresem tematykę związaną
z nauczanym zawodem (branżowe, specjalistyczne).
6) kursach i szkoleniach - kursy lub szkolenia doskonalące (teoretyczne i praktyczne), w tym
organizowane i prowadzone przez kadrę ośrodków doskonalenia nauczycieli lub trenerów
przeszkolonych w ramach PO WER,
7) praktykach i stażach - praktyki lub staże w instytucjach z otoczenia społeczno-gospodarczego
szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, w tym przede
wszystkim w przedsiębiorstwach lub u pracodawców działających na obszarze, na którym
znajduje się dana szkoła lub placówka systemu Minimalny czas trwania praktyki/stażu wynosi
2 tygodnie, gdzie zrealizowane musi zostać min. 40 godz. Praktyka/staż będą realizowane
w okresie wolnym od zajęć szkolnych.
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§3
WARUNKI UDZIAŁU W PROJEKCIE
1. Uczestnikiem indywidualnym Projektu może być nauczyciel/nauczycielka, który/a w chwili
złożenia wniosku jest nauczycielem/lką zatrudnionym/ą w szkole ponadgimnazjalnej z terenu
powiatu olkuskiego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Olkuski.
2. Warunkiem ubiegania się o udział w Projekcie jest złożenie przez nauczyciela/nauczycielkę
formularza zgłoszeniowego do Projektu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.
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§4
FORMY WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU
W ramach projektu nauczyciel/nauczycielka mogą korzystać z następujących form wsparcia:
1) refundacja kosztów studiów podyplomowych do wysokości 5000 zł – 12 osób
2) refundacja kosztów kursów i szkoleń do wysokości 2000 zł – 19osób.
3) Praktyki zawodowe - 12osób. W ramach tej formy wsparcia nauczyciel otrzymuje
refundację kosztów dojazdu. Pracodawca przyjmujący na praktykę nauczyciela
otrzymuje zwrot poniesionych kosztów.
Nauczyciel/-ka wybiera studia podyplomowe samodzielnie, mając na uwadze, że muszą
dotyczyć przygotowania do wykonywania nauczyciela przedmiotów zawodowych, bądź
podnosić kwalifikacje w zakresie tematyki związanej z nauczanym przedmiotem.
Kursy i szkolenia o których mowa w ust. 1 pkt. 2 przeznaczone są dla nauczycieli/-ek,
przedmiotów zawodowych. Nauczyciel wybiera kurs samodzielnie, mając na uwadze, że kurs
ten dotyczyć ma tematyki związanej z nauczanym przedmiotem.
Praktyki zawodowe realizowane są w przedsiębiorstwach powiązanych z nauczanym
przedmiotem. Nauczyciel wybiera przedsiębiorstwo samodzielnie. Wraz ze zgłoszeniem na
praktyki, nauczyciel składa deklarację pracodawcy (załącznik nr 5), dotyczącą chęci przyjęcia
nauczyciela na praktykę.
Refundacja, o której mowa w ust. 1 pkt. 1 i 2 następuje po zakończeniu uczestnictwa
w studiach podyplomowych lub kursie/szkoleniu i dostarczeniu do biura projektu wniosku
o zwrot kosztów (załącznik nr 4), kserokopii dokumentów potwierdzających poniesienie
wydatku oraz kserokopii dyplomu/certyfikatu potwierdzającego zakończenie wsparcia.
W szczególnych przypadkach nauczyciel zakwalifikowany do projektu może wnioskować o
zmianę formy rozliczenia i uzyskać zaliczkę w kwocie nieprzekraczającej 50% ceny
kursu/szkolenia lub studiów podyplomowych. W przypadku, gdy nauczyciel przerwie realizację
formy wsparcia lub nie ukończy wsparcia, zobowiązany jest do zwrotu zaliczkowanej kwoty.
Nauczyciel może wybrać studia/kursy o cenie wyższej niż kwota możliwa do refundacji,
jednakże po zakończeniu wsparcia otrzyma zwrot do wysokości wskazanej w ust. 1.
Wsparcie, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2 musi zostać zrealizowane do:
a) Dla umów zawartych w roku szkolnym 2020/2021 do 31.10.2021 r.
b) Dla umów zawartych w roku szkolnym 2021/2022 do 31.10.2022 r.
c) Dla umów zawartych w roku szkolnym 2022/2023 do 31.07.2023 r.

§5
ZASADY REKRUTACJI
1. Rekrutację Uczestników Projektu prowadzi Beneficjent Projektu na podstawie złożonych
dokumentów rekrutacyjnych.
2. Rekrutacja odbywać się będzie z uwzględnieniem zasady równości szans, w tym równości
płci. Organizator zakłada równy dostęp do Projektu zarówno kobiet, jak i mężczyzn
znajdujących się w grupie potencjalnych Uczestników Projektu.
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3. Dokumenty rekrutacyjne dostępne będą w sekretariacie szkoły uczestniczącej w projekcie
oraz na stronie internetowej www.sp.olkusz.pl. Dokumenty składać należy w biurze projektu.
4. W rekrutacji dot. studiów podyplomowych oraz kursów/szkoleń mogą brać udział
nauczyciele, którzy dotychczas nie korzystali ze wsparcia w ramach projektu „Inwestujemy w
zawodowców – rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Olkuskim II”. W rekrutacji dot.
praktyk mogą brać udział wszyscy nauczyciele.
5. Oświadczam, że w chwili obecnej nie biorę udziału, ani nie jestem w trakcie rekrutacji w
innym projekcie realizowanym w ramach RPO WM, w którym przewidziane formy wsparcia
uczestnika są tego samego rodzaju lub zmierzają do tego samego celu/korzyści dla uczestnika
projektu.
6. Przyjmuję do wiadomości, że w trakcie korzystania z oferty projektu „Inwestujemy w
zawodowców – rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Olkuskim II”, nie mogę brać
udziału w innym projekcie.
7. Rekrutacja rozpoczyna się 1.07.2020 r i odbywa się w trybie ciągłym, do wyczerpania ilości
miejsc.
8. Warunkiem koniecznym do zgłoszenia się do projektu jest posiadanie kwalifikacji do
wykonywania zawodu nauczyciela w danym typie placówki, niezależnie od stopnia awansu
zawodowego lub pełnienie funkcji nauczyciela na podstawie art. 7. ust. 1a oraz 1d Ustawy
o systemie oświaty.
9. Kandydat ubiegający się o zakwalifikowanie do projektu składa formularz zgłoszeniowy
(załącznik nr 1 do Regulaminu).
10. Składając formularz zgłoszeniowy kandydat przekazuje dane osobowe zgodnie z formularzem
zgłoszeniowym. Podanie danych jest dobrowolne, odmowa ich podania jest równoznaczna brakiem
możliwości udziału w rekrutacji.

11. Weryfikacja dokumentów dokonywana jest przez Komisję Rekrutacyjną.
12. Kandydaci zostaną uszeregowani na liście rankingowej w kolejności od największej liczby
punktów.
13. W przypadku, gdy liczba nauczycieli/nauczycielek chętnych do udziału w Projekcie przekroczy
liczbę miejsc, lista rankingowa o której mowa w ust. 9, zostanie podzielona na listę
podstawową i rezerwową.
14. W przypadku zgłoszenia większej liczby chętnych pierwszeństwo do udziału w projekcie mają
osoby, które otrzymały najwięcej punktów w kryteriach opisanych poniżej:
a) okres jaki upłynął od ostatniego szkolenia/kursu/studiów +1 pkt za każdy rok,
b) szczególne potrzeby nauczyciela/-ki utrudniające dostęp do tradycyjnych form
doskonalenia, np. niepełnosprawność, opieka nad osobą zależną, miejsce zamieszkania
na obszarze wiejskim. Nauczyciel, któryspełnia to kryterium otrzymuje +3 pkt.
15. Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych wskazanych w zgłoszeniu
pod kątem ich prawdziwości, np. poprzez wystąpienie do szkoły, w której nauczyciel jest
zatrudniony o informacje o stażu pracy lub ostatnim ukończonym kursie/szkoleniu/studiach
podyplomowych.
16. Składając formularz rekrutacyjny, nauczyciel wyraża zgodę na podanie przez Szkołę danych,
o których mowa powyżej, na prośbę komisji rekrutacyjnej.
17. W przypadku, gdy 2 osoby otrzymają tą samą liczbę punktów i będzie ona rzutować na ich
udział w projekcie, decyzję o przyznaniu wsparcia podejmie porównanie kolejnych kryteriów:
staż pracy, udział w szkoleniach, szczególne potrzeby nauczyciela/lki.
18. Do objęcia wsparciem w ramach Projektu zostaną zakwalifikowani nauczyciele/nauczycielki
znajdujący się na liście podstawowej.
19. Objęcie wsparciem w ramach Projektu nauczyciela/nauczycielki z listy rezerwowej możliwe
jest po rezygnacji ze wsparcia przez uczestnika z listy podstawowej.
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20. Najpóźniej w chwili rozpoczęcia uczestnictwa w pierwszej formie wsparcia nauczyciel/
nauczycielka podpisuje deklarację uczestnictwa w Projekcie, oświadczenie o wyrażeniu
zgodny na przetwarzanie danych osobowych oraz ankietę – w wersji papierowej.
§6
OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW INDYWIDUANYCH PROJEKTU
1. Nauczyciele i nauczyciele/ki zobowiązani są w szczególności do:
1) wypełnienia formularza „Dane osób objętych wsparciem jako niepracujące i pracujące,
które uczestniczą we wsparciu z własnej inicjatywy” (załącznik 2 do regulaminu),
2) podpisania oświadczenia uczestnika/-czki o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych (załącznik nr 3 do regulaminu),
3) podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie (załącznik nr 3 do regulaminu),
4) podpisania umowy/porozumienia związanego z podjęciem wsparcia w ramach projektu.
2. Uczestnicy Projektu mają obowiązek udziału w badaniach ankietowych przeprowadzanych
w ramach Projektu
§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin wchodzi w życie 24.08.2020 roku.
2. Nauczyciel/nauczycielka ubiegający się o uczestnictwo w Projekcie, poprzez złożenie
formularza zgłoszeniowego, akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
3. W przypadku zaistnienia sytuacji nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, decyzję co do
rozstrzygnięć podejmuje komisja rekrutacyjna.
§8
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
INFORMACJE OGÓLNE
Od 25 maja 2018 r. stosowane jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. 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 osobowych), Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1, w skrócie:
RODO. RODO nakazuje, aby podmiot decydujący o tym, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzane są
dane osobowe, czyli tzw. administrator danych, przekazał Państwu informacje niezbędne do
zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych.
ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Olkuszu, z siedzibą przy ul.
Mickiewicza 2, 32-300 Olkusz, tel.: 32 643 04 14, e-mail: spolkusz@sp.olkusz.pl, strona internetowa:
www.sp.olkusz.pl
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DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora
Danych można uzyskać informację, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych – Angeliką
Żmudą
1) za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając informację na adres e-mail:
angelika@informatics.jaworzno.pl
2) listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora Danych: ul. Mickiewicza 2, 32-300
Olkusz
CEL I PODSTAWY PRAWNE DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 litera a, b, c Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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), czyli na podstawie
udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody, przetwarzanie jest niezbędne do
wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą oraz wypełniania obowiązków
prawnych ciążących na Starostwie Powiatowym w Olkuszu na podstawie powszechnie
obowiązujących przepisów prawa.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
1) Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla
którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
2) Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane
jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na
podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
3) Do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą, jeśli dane są przetwarzane w
oparciu o wyrażoną zgodę.
ODBIORCY DANYCH
W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt III odbiorcami danych
osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub
działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów
podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe na jego polecenie.
PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA OBSZAR EOG
Administrator danych nie zamierza przekazywać Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (tj. obszar obejmujący kraje Unii Europejskiej, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
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PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych:
1) dostępu do danych osobowych, tj. uzyskania informacji, czy Administrator przetwarza Państwa
dane, a jeśli tak, to w jakim zakresie,
2) sprostowania danych osobowych, w przypadku, gdy Państwa zdaniem są one nieprawidłowe lub
niekompletne,
3) ograniczenia przetwarzania danych, tj. nakazania przechowywania danych dotychczas
zebranych przez Administratora i wstrzymania dalszych operacji na danych,
3) usunięcia danych, o ile inne przepisy prawa nie nakazują ich dalszego przetwarzania,
4) przeniesienia danych osobowych, tj. przesłania danych innemu administratorowi danych lub
przesłania ich do Państwa,
5) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, gdy przetwarzanie danych odbywa się, w
oparciu o wyrażoną zgodę - z zastrzeżeniem, że wycofanie tej zgody nie wpływa na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby marketingu
bezpośredniego oraz z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją,
7) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w
przypadku, gdy Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa
się z naruszeniem prawa pod adresem – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowane, co
oznacza, że żadne decyzje wywołujące wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób na
Państwa istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych
osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją
SPIS ZAŁĄCZNIKÓW
Załącznik nr 1 Wzór formularza zgłoszeniowego do Projektu dla nauczycieli.
Załącznik nr 2 Formularz „Dane osób objętych wsparciem w ramach projektu”.
Załącznik nr 3 Deklaracja uczestnictwa w projekcie i oświadczenie uczestnika projektu.
Załącznik nr 4 Wniosek o refundacje kosztu studiów podyplomowych / szkolenia /kursu.
Załącznik nr 5 Deklaracja pracodawcy o przyjęciu nauczyciela na praktykę. Załącznik nr 6
Załącznik nr 6 Informacja o numerze konta bankowego
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Załącznik nr 1 do Regulaminu
FORMULARZ ZGLOSZENIOWY DLA NAUCZYCIELI
„Inwestujemy w zawodowców – rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Olkuskim II”
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020
Os priorytetowa 10. Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego
Imię i nazwisko
Adres
Dane kontaktowe
Nr telefonu
E-mail

 wyższe magisterskie
 wyższe zawodowe
 inne uprawnienia do wykonywania zawodu …………………………

Wykształcenie

(jakie?)
Miejsce zatrudnienia
Nauczany przedmiot
Ile lat upłynęło od ostatniego
szkolenia/kursu/studiów
Czy w Pani/Pana rodzinie występują szczególne
potrzeby utrudniające dostęp do tradycyjnych
form doskonalenia, np. niepełnosprawność,
opieka nad osobą zależną, zamieszkanie na
terenie wiejskim
Informacje dotyczące wybranego wsparcia:
Studia podyplomowe
Kierunek studiów
Uczelnia

Szkolenia i kursy
Nazwa szkolenia

Firma szkoleniowa

Praktyki
Nazwa pracodawcy

 NIE
TAK:
 niepełnosprawność
 opieka nad osobą zależną
 miejsce zamieszkania na terenie wiejskim

Przewidywany koszt

Przewidywany koszt

Ilość
semestrów

Przewidywany
termin

Planowany termin

……………………………………………
(podpis nauczyciela)
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Załącznik nr 2 Dane osób objętych projektem
Tytuł projektu . „Inwestujemy w zawodowców – rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Olkuskim II”
Nr projektu RPMP.10.02.02-12-0010/19
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Nazwa
Kraj
POLSKA
Rodzaj uczestnika
INDYWIDUALNY
Imię
Nazwisko
PESEL
Płeć*
KOBIETA / MĘŻCZYZNA
Wiek w chwili przystępowania do projektu
Wykształcenie
Województwo
Powiat
Gmina
Miejscowość
Ulica
Nr budynku
Nr lokalu
Kod pocztowy
Telefon kontaktowy
Adres e-mail
Data rozpoczęcia udziału w projekcie
Data zakończenia udziału w projekcie
Status osoby na rynku pracy w chwili
przystąpienia do projektu
Wykonywany zawód

Zatrudniony w (miejsce zatrudnienia)
Sytuacja osoby w momencie zakończenia udziału OSOBA NABYŁA KOMPETENCJE TAK  NIE
w projekcie
Zakończenie udziału osoby w projekcie zgodnie z
 TAK
23
zaplanowaną dla niej ścieżką uczestnictwa*
 NIE
24 Rodzaj przyznanego wsparcia
25 Data rozpoczęcia udziału we wsparciu
26 Data zakończenia udziału we wsparciu
− Należąca do mniejszości narodowej, etnicznej, migrant, osoba obcego
pochodzenia  TAK  NIE ODMOWA PODANIA INFORMACJI
− Bezdomna, dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań TAK NIE
27 Osoba*
− Z niepełnosprawnościami  TAK  NIE ODMOWA PODANIA INFORMACJI
− w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione powyżej)
 TAK  NIE ODMOWA PODANIA INFORMACJI
„*” proszę wybrać
22
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Załącznik nr 3 Deklaracja uczestnictwa w projekcie i oświadczenie uczestnika projektu
DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
Nazwa projektu „Inwestujemy w zawodowców-rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Olkuskim”

Ja, niżej podpisana/y
………………………………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko składającego oświadczenie)
1.

2.

3.
4.

5.

Wyrażam zgodę na uczestnictwo w projekcie Powiatu Olkuskiego pn. „Inwestujemy w zawodowcówrozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Olkuskim II”realizowanym w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 10.
Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego
Zapoznałam/em się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie „Inwestujemy w zawodowców-rozwój
kształcenia zawodowego w Powiecie Olkuskim II” i zobowiązuję się do regularnego udziału w
formach wsparcia, do których zostałam/em zakwalifikowana/ny oraz każdorazowego poświadczania
swojej obecności własnoręcznym podpisem na listach obecności.
Potwierdzam, że spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w projekcie.
Wyrażam zgodę na udostępnienie i wykorzystanie moich zdjęć wykonanych w związku
zudziałem w projekcie „Inwestujemy w zawodowców-rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie
Olkuskim II” do publikacji informacyjno — promocyjnych, oraz do zamieszczenia ich na stronie
internetowej szkoły oraz stronie internetowej projektu.
Wyrażam zgodę na udział w badaniu ewaluacyjnym w trakcie projektu i po jego zakończeniu.

6. Oświadczam, że w chwili obecnej nie biorę udziału, ani nie jestem w trakcie rekrutacji w innym projekcie
realizowanym w ramach RPO WM, w którym przewidziane formy wsparcia uczestnika są tego samego rodzaju
lub zmierzają do tego samego celu/korzyści dla uczestnika projektu.
7. Przyjmuję do wiadomości, że w trakcie korzystania z oferty projektu „Inwestujemy w zawodowców – rozwój
kształcenia zawodowego w Powiecie Olkuskim II”, nie mogę brać udziału w innym projekcie.
1.

Oświadczam, iż zostałam/em pouczona/y o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z
prawdą.

…..………………………………………

……………………………………………

MIEJSCOWOŚĆ I DATA

CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Inwestujemy w zawodowców – rozwój kształcenia zawodowego
w Powiecie Olkuskim II” nr RPMP.10.02.02-12-0010/19 oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:
1.

administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru danych „Regionalny
Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020” jest Zarząd Województwa Małopolskiego
stanowiący Instytucję Zarządzającą dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014 – 2020, z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do
korespondencji ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków,
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2.

3.

administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru danych „Centralny system
teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” jest minister właściwy do spraw
rozwoju z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa,
przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa w 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 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
na lata 2014-2020 na podstawie:
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
ustanawiające 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 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;
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 . „Inwestujemy w zawodowców
– rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Olkuskim”, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności
wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań
informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na
lata 2014 – 2020 (RPO WM);
5. moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej – Małopolskiemu
Centrum Przedsiębiorczości, ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków, beneficjentowi realizującemu projekt –
Powiatowi Olkuskiemu, ul. A. Mickiewicza 2,32-300 Olkusz oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta
uczestniczą w realizacji projektu. 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 podmiotom, realizującym na zlecenie
Powierzającego, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach RPO WM;
6. moje dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia realizacji i rozliczenia projektu
i zamknięcie i rozliczenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 oraz
zakończenia okresu trwałości dla projektu i okresu archiwizacyjnego, w zależności od tego, która z tych dat
nastąpi później;
7. podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości
udzielenia wsparcia w ramach projektu;
8. posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania, ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 15-20 RODO;
9. posiadam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w sposób opisany powyżej.
Przetwarzanie danych zostanie zaprzestane, chyba że IZ/IP będzie w stanie wykazać, że w stosunku do
przetwarzanych danych istnieją prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw
i wolności lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
10. mam prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, iż
przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO;
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11. moje dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów
prawa;
12. moje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane;
13. mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:
a) wyznaczonym przez ADO wskazanym w ust. 1, wysyłając wiadomość na adres poczty
elektronicznej: iodo@umwm.malopolska.pl lub pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych
Osobowych UMWM, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56, 30-017
Kraków;
b) wyznaczonym przez ADO wskazanym w ust. 2, wysyłając wiadomość na adres poczty
elektronicznej: iod@miir.gov.pl;
c) działającym w ramach Instytucji Pośredniczącej, wysyłając wiadomość na adres poczty
elektronicznej: dane_osobowe@mcp.malopolska.pl lub pisemnie na adres: Inspektor Ochrony
Danych MCP, Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków.
14. 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;

…..………………………………………

……………………………………………

MIEJSCOWOŚĆ I DATA

CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU
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Załącznik nr 4 Wniosek o refundacje kosztu studiów podyplomowych / szkolenia /kursu

IMIĘ I NAZWISKO:

………………………………………………………………………….……………….

ADRES ZAMIESZKANIA:

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

PESEL:

……………………………….……………………………………………………….…

NR UMOWY/POROZUMIENIA: ………………………………...………………………………………………..……..
Wnioskuję o refundację kosztu poniesionego w związku z udziałem w:


Studiach podyplomowych:

Kierunek studiów:

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

Nazwa uczelni:

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

Okres:

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



Szkoleniu/kursie:

Nazwa szkolenia/kursu: …………………………………………………………………………………………………………
Organizator szkolenia: …………………………………………………………………………………………………………
Termin:

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

w ramach projektu „Inwestujemy w zawodowców – rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie
Olkuskim, w kwocie ……………………………………. zł

…………………………………………..
(podpis nauczyciela)
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Załącznik nr 5 Deklaracja pracodawcy o przyjęciu nauczyciela na praktykę
DEKLARACJA PRZYJĘCIA NAUCZYCIELA NA PRAKTYKĘ W RAMACH PROJEKTU „INWESTUJEMY
W ZAWODOWCÓW- ROZWÓJ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIECE OLKUSKIM”

Nazwa przedsiębiorstwa
Adres przedsiębiorstwa
Osoby
upoważnione
do
reprezentacji (osoby, które
będą podpisywać umowę)
NIP
KRS
Osoby upoważnione do kontaktu
Nr telefonu
Adres e-mail

REGON

Wyrażam chęć przyjęcia na praktykę nauczyciela …………………………………………………………….……
(imię i nazwisko nauczyciela)

………………………………………………………………..
(podpis i pieczęć Pracodawcy)

Starostwo Powiatowe w Olkuszu
ul. Mickiewicza 2, 32-300 Olkusz
tel. (32) 643 04 14
e-mail: spolkusz@sp.olkusz.pl

Biuro Projektu
ul. Fr. Nullo 32, 32-300 Olkusz
tel. (32) 6430692 wew. 31
e-mail: projekty.spolkusz@gmail.com

Załącznik nr 6
Informacja o numerze konta bankowego

Olkusz, dnia…………….

……………………………………..…..
(imię i nazwisko)

…………………..……………………………………………….

…………………………………………………………………..
(adres zamieszkania)

Proszę o refundację kosztów podnoszenia kwalifikacji na mój rachunek bankowy :

__ ____ ____ ____ ____ ____ ____
Bank: ………………………………………

………………………………..
(Podpis)
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