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REGULAMIN 

REKRUTACJI I UCZESTNICTWA UCZNIÓW W PROJEKCIE 

nr RPDS.10.02.01-IZ.00-02-424/21 

 

 

§ 1 

Informacje ogólne 

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie "Rozwój kompetencji 

uczniów szkół podstawowych gminy Prochowice" nr RPDS.10.02.01-IZ.00-02-424/21 w 

ramach Osi Priorytetowej: 10 Edukacja, Działania: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do 

wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałania: 

10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej  

i ponadgimnazjalnej – konkursy horyzontalne. 

2. Zajęcia w ramach Projektu współfinansowane są przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

3. Beneficjentem Projektu jest Gmina Prochowice. 

4. Realizatorzy Projektu: 

- Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Dąbiu 

- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Prochowicach 

- Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Prochowicach 

5. Biuro Projektu: Urząd Miasta i Gminy w Prochowicach, Rynek 1, 59-230 Prochowice, pokój nr 

1, kontakt telefoniczny w dni powszednie w godz. 7.30 - 15.00 pod numerem telefonu: 76 

8584342 

6. Celem szczegółowym Projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz 

właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie 

indywidualnego podejścia do ucznia szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

7. Projekt będzie realizowany od 01.09.2022 do 30.06.2023. 
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§ 2 

Rekrutacja uczestników zajęć 

 

1. Rekrutacja uczestników na zajęcia grupowe i indywidualne prowadzona będzie przez 

Realizatorów w terminie od 01.09.2022 do 14.09.2022  na terenie każdej ze szkół.  

2. Komisja Rekrutacyjna w składzie: koordynator, sekretarz projektu oraz dyrektor danej szkoły 

dokona rekrutacji w szkołach wśród uczniów na zajęcia realizowane w ramach projektu. 

3. Uczestnikami projektu mogą być uczniowie, którzy spełniają następujące kryteria: 

a) są uczniami szkół Gminy Prochowice, 

b) wykazują braki edukacyjne z  matematyki i języka angielskiego, 

c) wykazują uzdolnienia/dobre wyniki w nauce z języka angielskiego, informatyki i robotyki, 

d) są uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, wykazujących potrzebę wsparcia 

poprzez udział w zajęciach terapii pedagogicznej oraz zajęciach rozwijających kompetencje 

społeczne i umiejętność współpracy w grupie, 

e) wykazują szczególną potrzebę uczestnictwa w zajęciach kreatywności z elementami uczenia 

się.  

4. Wsparciem zostaną objęci uczniowie, którzy spełnią kryteria rekrutacyjne zgodnie z procedurą 

ustaloną dla poszczególnych grup: 

a) zajęcia rozwijające – ostatnia ocena końcoworoczna z przedmiotu : 5-3pkt; 4-2pkt, 3-

1pkt, 

b) zajęcia wyrównujące – ostatnia ocena końcoworoczna z przedmiotu: 1-3pkt, 2-2pkt, 3-

1pkt, rodzina korzysta z pomocy GOPS/MOPS – 1pkt, 

c) zajęcia dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych – orzeczenie z PPP lub o 

niepełnosprawności – 3 pkt, opinia z PPP – 2 pkt,  rodzina korzysta z pomocy 

GOPS/MOPS – 1pkt,  

a) zajęcia rozwijające kompetencje społeczne istotne z punktu widzenia rynku pracy: 

uczniowie kończący szkołę w danym roku szkolnym – 2 pkt, pozostali uczniowie – 1 

pkt, rodzina korzysta z pomocy GOPS/MOPS – 1pkt,  

5. Weryfikacji dokumentów dokona Komisja Rekrutacyjna. Z działań komisji zostanie 

sporządzony protokół (załącznik nr 3).  

6. Komisja Rekrutacyjna wyłoni liczbę uczestników projektu zgodną z zapisem we Wniosku o 

dofinansowanie projektu. 
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7. Uczestnicy, którzy zostali zakwalifikowani do udziału w Projekcie, zostają powiadomieni o tym 

fakcie przez koordynatora szkolnego lub nauczycieli prowadzących zajęcia, niezwłocznie po 

zamknięciu listy uczestników (załącznik nr 4). 

8. W przypadku gdy więcej osób otrzyma taką samą ilość punktów, o zakwalifikowaniu do 

projektu zdecyduje pierwszeństwo złożenia deklaracji uczestnictwa. Dla pozostałych osób 

zostanie sporządzona lista rezerwowa (załącznik nr 5). 

9. W przypadku mniejszego niż zakładane zainteresowania uczniów udziałem w projekcie, 

zostanie ogłoszona dodatkowa rekrutacja, która będzie trwała do czasu zrekrutowania pełnej 

liczby uczestników.  

10. Rekrutacja odbędzie się z zachowaniem:  

a) jasnych, przejrzystych i ogólnodostępnych zasad przedstawionych w regulaminie, 

b) zasady równości płci kobiet i mężczyzn, równych szans i niedyskryminacji, w tym  

dostępności dla osób niepełnosprawnych, 

c) zasad przestrzegania przepisów prawa o ochronie danych osobowych.  

 

 

§ 3 

Dokumentacja rekrutacyjna 

 

1. Wszystkie dokumenty wymagane przy rekrutacji (załącznik nr 1 i nr 2) dostępne będą na stronie 

internetowej Beneficjenta oraz w szkolnych punktach informacyjnych. 

2. Potencjalny uczestnik zainteresowany udziałem w Projekcie zobowiązany jest do pobrania, 

wypełnienia i podpisania wymaganych dokumentów. 

3. Formularz zgłoszenia i deklaracji musi być podpisany przez uczestnika projektu                                      

oraz rodziców/opiekunów prawnych uczestnika. 

4. Wypełnione dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w szkolnych punktach informacyjnych lub 

przesłać pocztą na adres wybranej szkoły: 

- Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego, Dąbie 5A, 59-230 Prochowice 

- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika, ul. Młyńska 3, 59-230 Prochowice 

- Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki, ul. Tadeusza Kościuszki 2, 59-230 

Prochowice.     
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5. Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu dokumentów do szkolnych punktów 

informacyjnych. 

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

 

 

§ 4 

Działania w Projekcie 

 

1. Jeden uczeń może wziąć udział w kilku działaniach realizowanych w ramach Projektu. 

2. Na Projekt składają się następujące działania: 

a) Zajęcia rozwijające z języka angielskiego oraz informatyki zakończone egzaminem 

zewnętrznym; 

b) Zajęcia rozwijające z robotyki w tym także zajęcia rozwijające kompetencje społeczne i 

umiejętność współpracy w grupie oraz zajęcia rozwijające kreatywność, techniki 

pamięciowe oraz umiejętność uczenia się;  

c) Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki i języka angielskiego; 

d) Wsparcie terapeutyczne – terapia pedagogiczna. 
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5& 

Prawa i obowiązki uczestników zajęć 

 

1. Każdy uczestnik zajęć ma obowiązek:  

a) Regularnie i aktywnie uczestniczyć w formach wsparcia, na które został zakwalifikowany 

(dopuszcza się jedynie nieobecności usprawiedliwione). Za usprawiedliwioną nieobecność 

uznaje się:  

- przyczyny zdrowotne (zwolnienie lekarskie lub wyjaśnienie pisemne rodzica/opiekuna 

prawnego),  

- przyczyny losowe (wyjaśnienie pisemne rodzica/opiekuna prawnego).  

Dokumenty poświadczające nieobecność (załącznik nr 6) usprawiedliwioną muszą być dostarczone  

w terminie do 7 dni od daty zaistnienia zdarzenia.  

b) Ukończyć wybrane formy wsparcia; 

c) Uczestniczyć w prowadzonym monitorowaniu wskaźników i przeprowadzanych ewaluacjach; 

d)  Uczestniczyć w testach kompetencji przewidzianych w projekcie; 

e)  Informować koordynatora / dyrektora szkoły o zdarzeniach mogących zakłócić dalszy udział  

w projekcie.  

2. Uczestnicy projektu mają prawo do: 

a) nieodpłatnego udziału w zajęciach w ramach projektu,  

b) korzystania na zajęciach z materiałów przewidzianych w ramach danych zajęć . 

 

 

§ 6 

Zasady rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie 

 

1. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie spowodowanego między innymi: chorobą, 

zmianą miejsca zamieszkania lub innych ważnych przyczyn, uczestnik zobowiązany jest 

niezwłocznie poinformować o tym fakcie Realizatora Projektu, składając stosowne pisemne 

oświadczenie (załącznik 7) podpisane przez uczestnika oraz jego rodziców/opiekunów 

prawnych. Za datę rezygnacji przyjmuje się dzień doręczenia oświadczenia Realizatorowi 

Projektu. 
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2. Uczestnik zobowiązany jest do 80% frekwencji na zajęciach. W przypadku przekroczenia 20% 

nieobecności Realizator Projektu zastrzega sobie prawo skreślenia uczestnika z listy 

uczestników. 

 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

 

 

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.08.2022 roku i obowiązuje do czasu 

zakończenia realizacji projektu.  

2. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie w przypadku, gdy będzie to konieczne z uwagi na 

zmiany wprowadzone do wniosku o dofinansowanie projektu, zmianę przepisów prawa lub 

warunków umowy o dofinansowanie projektu, a także pisemnego zlecenia wprowadzenia 

określonych zmian ze strony organów lub instytucji uprawnionych do dokonania oceny  

i kontroli realizacji projektu.  

3. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane będą przez koordynatora 

projektu.  

4. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej.  

 

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW  

Załącznik nr 1 - FORMULARZ ZGŁOSZENIA 

Załącznik nr 2 - DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  

Załącznik nr 3 - PROTOKÓŁ REKRUTACJI  

Załącznik nr 4 - LISTA UCZESTNIKÓW PROJEKTU  

Załącznik nr 5 - LISTA REZERWOWA  

Załącznik nr 6 - OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE USPRAWIEDLIWIENIA UCZESTNIKA   

                           PROJEKTU Z NIEOBECNOŚCI NA ZAJĘCIACH 

Załącznik nr 7 - OŚWIADCZENIE O REZYGNACJI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE 

 Załącznik nr 8 - OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH 
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Załącznik nr 1 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UDZIAŁU UCZNIA W PROJEKCIE 

 „Rozwój kompetencji uczniów szkół podstawowych gminy Prochowice” 

realizowanym w Szkole Podstawowej ………………………………………… 

 

1. Dane personalne dziecka: 

1.  Imię (imiona)   

2.  Nazwisko   

3.  PESEL   

4.  Płeć  Kobieta  Mężczyzna  

6.  Dane kontaktowe  

ulica  

nr domu  nr lokalu  

kod pocztowy  miejscowość   

obszar   miejski   wiejski 

województwo  powiat  

7. Telefony kontaktowe  stacjonarny  komórkowy  

8. 

Wiek w chwili 

przystąpienia do 

projektu  

 

 

2. W roku szkolnym ………………. jestem uczniem/uczennicą klasy...................................... . 

3. Deklaracja uczestnictwa w zaplanowanych w projekcie formach wsparcia:  

 

Zajęcia 
rozwijające  

język angielski 
zakończone 
egzaminem 

Zajęcia 
rozwijające  
Informatyka 
zakończone 
egzaminem  

Zajęcia 
rozwijające  

robotyka 

Zajęcia 
rozwijające 
kompetencje 
społeczne i 
umiejętność 
współpracy w 

grupie 

    
Zajęcia 

rozwijające 
kreatywność, 

techniki 
pamięciowe 

oraz 
umiejętność 
uczenia się 

Zajęcia 
wyrównujące 
matematyki 

Zajęcia 
wyrównujące 

język angielski 

Terapia 
pedagogiczna 
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4. Dane personalne rodzica lub opiekuna prawnego: 

 

1. Imię (imiona)   

2. Nazwisko   

3. Płeć  Kobieta  Mężczyzna  

4.  Dane kontaktowe  

ulica  

nr domu  nr lokalu  

kod pocztowy  miejscowość   

obszar   miejski   wiejski 

województwo  powiat  

5. Telefony kontaktowe  stacjonarny  komórkowy  

5.  Adres poczty e-mail   

 

5. Oświadczam pod odpowiedzialnością karną, że dane przedłożone w niniejszym formularzu 

są zgodne ze stanem faktycznym. 

6. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem rekrutacji i zobowiązuję się do przestrzegania jego 

postanowień. 

 

.........................................................................    ....................................................  
(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)       (czytelny podpis ucznia) 

 

 

 

Data wpływu formularza ……………………….  Podpis osoby przyjmującej ……………. 
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Załącznik nr 2 

 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„Rozwój kompetencji uczniów szkół podstawowych gminy Prochowice” 

realizowanym w Szkole Podstawowej ………………………………………… 

 

Ja, niżej podpisana/y: ……...........................................……………….…………………………………. 

deklaruję udział mojego syna/córki....................................................................................... w projekcie  

„Rozwój kompetencji uczniów szkół podstawowych gminy Prochowice”, realizowanym przez Gminę 

Prochowice w ramach Poddziałania 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji 

podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – konkursy horyzontalne, w następujących formach 

wsparcia (pełna nazwa zajęć): 

1. ................................................................................................................................................... 

2. ................................................................................................................................................... 

3. ................................................................................................................................................... 

Zobowiązuję się:  

a) punktualnie i systematycznie uczęszczać na zajęcia, 

b) aktywnie uczestniczyć w zajęciach,  

c) stosować się do poleceń i wskazówek koordynatora projektu oraz osoby realizującej zajęcia,  

d) dbać o powierzony w ramach projektu sprzęt i materiały edukacyjne, 

e) w przypadku choroby usprawiedliwić nieobecność, 

Wyrażam zgodę na poddanie się badaniom ewaluacyjnym w trakcie realizacji projektu oraz po jego 

zakończeniu.  

Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, że projekt jest współfinansowany przez Unię 

Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

 

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

Miejscowość i data     Czytelny podpis uczestnika projektu i opiekuna prawnego 
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Załącznik nr 3 

 

Protokół z rekrutacji 

w ........................................................................................ 

 

Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej powołanej na podstawie Zarządzenia 

nr ............. Dyrektora ............................................................................................................... 

z dnia ........................... do przeprowadzenia rekrutacji uczniów/uczennic na zajęcia dodatkowe 

realizowane w ramach projektu „Rozwój kompetencji uczniów szkół podstawowych gminy 

Prochowice” realizowanego przez Gminę Prochowice w ramach Poddziałania 10.2.1 Zapewnienie 

równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - 

konkursy horyzontalne. 

Data posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej: ........................................................................................ 

Miejsce posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej:..................................................................................... 

 

Skład Komisji: 

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej (imię i nazwisko, stanowisko): 

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

Członkowie Komisji Rekrutacyjnej (imię i nazwisko, stanowisko): 

1............................................................................................................................................. 

2............................................................................................................................................. 

 

Przebieg pracy Komisji Rekrutacyjnej: 

1. Zapoznanie z zasadami rekrutacji określonymi w regulaminie i zobowiązanie do ich przestrzegania 

podczas pracy Komisji. 

2. Analiza zebranej dokumentacji dotyczącej zgłoszeń do uczestnictwa w projekcie. 

3. Zakwalifikowanie uczniów/uczennic na zajęcia dodatkowe zgodne z rozpoznanymi potrzebami, 

możliwościami rozwojowymi i edukacyjnymi zaplanowanymi dla szkoły, zapisanymi we Wniosku  

o dofinansowanie projektu. 

4. Sporządzenie listy uczestników projektu. 

5. Uwagi Komisji Rekrutacyjnej: 

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

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

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

Na tym posiedzenie zakończono. 
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Protokołował/a: .............................................................................. 

 

Podpisy członków Komisji Kwalifikacyjnej: 

1 .............................................................................. 

2 .............................................................................. 

3 .............................................................................. 

 

Prochowice, dnia .......................................  

 

Zatwierdzam listę uczniów/uczennic zakwalifikowanych do uczestnictwa w zajęciach dodatkowych              

w ramach projektu „Rozwój kompetencji uczniów szkół podstawowych gminy Prochowice” 

realizowanego przez Gminę Prochowice w ramach Poddziałania 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu 

do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – konkursy horyzontalne. 

 

 

 

Prochowice, dnia .......................................  

.................................................................... 

Szkolny koordynator 
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Załącznik nr 4 

 

LISTA UCZESTNIKÓW PROJEKTU 

„Rozwój kompetencji uczniów szkół podstawowych gminy Prochowice” 

zakwalifikowanych do 

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

(nazwa formy wsparcia) 

 

realizowanych w Szkole Podstawowej …………………………………………………………… 

Lp. Imię i nazwisko Klasa 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Podpisy Członków komisji:  

……………………………………………………  

……………………………………………………  

……………………………………………………  

Prochowice, …………………………. 
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Załącznik nr 5 

 

REZERWOWA LISTA UCZESTNIKÓW PROJEKTU 

„Rozwój kompetencji uczniów szkół podstawowych gminy Prochowice” 

do ………………………………………………............................................................................  

(nazwa formy wsparcia) 

 

realizowanych w Szkole Podstawowej …………………………………………………………… 

Lp. Imię i nazwisko Klasa 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Podpisy Członków komisji:  

……………………………………………………  

……………………………………………………  

……………………………………………………  
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Załącznik nr 6 

 

 

Prochowice, ..................................................... 

 

 

Oświadczenie 

 

Oświadczam, iż mój syn/córka ……………………………………………………………….. 

uczeń / uczennica klasy ……… w ............................................................................................. 

...................................................................................................... w Prochowicach, uczestnik 

zajęć ……………………………………………………………………………………........... 

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

w ramach projektu „Rozwój kompetencji uczniów szkół podstawowych gminy Prochowice” 

realizowanego przez Gminę Prochowice, nie mógł/mogła uczestniczyć w zajęciach w dniu 

…………………………. z powodu…………………………………………………………………… . 

 

 

 

 

............................................................................ 

   Imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego 
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Załącznik nr 7 

 

Prochowice, ..................................................... 

 

 

Oświadczenie o rezygnacji z udziału w projekcie 

 

Zgłaszam rezygnację mojego dziecka ………………………………………………………… 

ucznia / uczennicy klasy ……… w ............................................................................................ 

...................................................................................................... w Prochowicach, uczestnika zajęć 

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

w ramach projektu „Rozwój kompetencji uczniów szkół podstawowych gminy Prochowice” 

realizowanego przez Gminę Prochowice. Powodem rezygnacji jest 

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

......................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 

 

 

 

……………………………………………………….. 

Imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego 

 

 

 

 

 

 



 
 

Projekt „Rozwój kompetencji uczniów szkół podstawowych gminy Prochowice” realizowany przez Gminę 

Prochowice współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 

 

 
 

 

Załącznik nr 8 

Obowiązek informacyjny realizowany w związku art. 13 i/lub 14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 

 
W związku z przystąpieniem do projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 
2014 – 2020 pn. „Rozwój kompetencji uczniów szkół podstawowych gminy Prochowice” przyjmuję do wiadomości, iż: 
1) Administratorem Państwa danych jest: 

▪  w odniesieniu do zbioru: Baza danych związanych z realizowaniem zadań Instytucji Zarządzającej przez 

Zarząd Województwa Dolnośląskiego w ramach RPO WD 2014-2020 - Marszałek Województwa 

Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław; 

▪ w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów 

operacyjnych - Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 

Warszawa 

2) Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można skontaktować się korzystając z adresów mailowych:  

▪ Baza danych związanych z realizowaniem zadań Instytucji Zarządzającej przez Zarząd Województwa 

Dolnośląskiego w ramach RPO WD 2014-2020, e-mail inspektor@umwd.pl; 

▪ Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych, e-mail 

iod@miir.gov.pl; 

3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji projektu, w szczególności potwierdzenia 

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

sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WD 2014 – 2020, a także w 

celach związanych z odzyskiwaniem środków, celach archiwalnych oraz statystycznych;  

4) Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa w art. 6 

ust. 1 lit. b i c oraz art. 9 ust. 2 lit. g 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) dalej zwane RODO. 

5)  W zakresie zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” 

Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie:  

▪ 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, 

▪ 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, 

▪ 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.), 

▪ 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 

mailto:inspektor@umwd.pl
mailto:iod@miir.gov.pl
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beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. 

Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str. 1). 

 

6) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą: Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem 

Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Instytucje Pośredniczące PRO WD 2014-2020, 

członkowie Komisji Oceny Projektów powołanych w ramach RPO WD 2014-2020, podmiot udzielający 

wsparcia techniczno-merytorycznego, Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego,  powołani eksperci, biegli, 

strony, Beneficjent,  oraz podmioty, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu. Dane 

osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne, analizy, tłumaczenia, 

ekspertyzy  na zlecenie Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, Instytucji Zarządzającej Regionalnym 

Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Instytucji Pośredniczących PRO WD 

2014-2020 lub beneficjenta. Dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, 

realizującym na zlecenie Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, Instytucji Zarządzającej 

Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Instytucji 

Pośredniczącej RPO WD 2014-2020 oraz beneficjenta kontrole i audyty w ramach RPO WD 2014 – 2020. 

Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane zainteresowanemu taką 

informacją na mocy przepisów prawa lub publikowane w BIP Urzędu. 

7) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do dokonania oceny, wyboru do 

dofinansowania i rozliczenia projektu, na potrzeby rozliczenia i zamknięcia Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz do czasu zakończenia archiwizacji 

dokumentacji. 

8) Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania i przenoszenia. W tym przypadku nie ma zastosowania prawo do usunięcia danych, ponieważ 

przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego 

przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej oraz prawa państwa członkowskiego, któremu podlegają  

Administratorzy. 

9) Mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, jeżeli uznacie, iż przetwarzanie danych 

osobowych narusza przepisy RODO; 

10) Z uwzględnieniem zasady minimalizacji danych (art. 5 ust. 1 lit. c RODO), podanie danych osobowych jest 

warunkiem koniecznym do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz w przypadku wyboru projektu do 

dofinansowania – zawarcia umowy/porozumienia/decyzji o dofinansowaniu. Konsekwencją niepodania 

danych będzie brak możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie oraz brak możliwości udzielenia 

wsparcia.  

11) Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o 

którym mowa w art. 22 RODO. 

12) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

 

 

MIEJSCOWOŚĆ,DNIA                                                                                                                                           PODPIS  

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

 


