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CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO                 
i USTAWICZNEGO NR 1  
44-100 Gliwice , ul.  Kozielska 1   
   
   

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa nauczycieli w projekcie  
RPSL.11.02.01-24-0823/17 

„ Równe szanse, lepszy start – zwiększenie potencjału edukacyjnego  z przygotowaniem osób                                    
z niepełnosprawnościami do zawodu w CKZiU nr 1  w Gliwicach” 

 
§ 1  Informacje ogólne 

 

1. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  
2. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 

lata 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego DZIAŁANIE 11.2 
Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie 
zawodowe uczniów PODDZIAŁANIE 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT Subregionu 
Centralnego na podstawie umowy UDA- RPSL.11.02.01-24-0823/17 -00 

3. Beneficjentem Projektu jest Miasto Gliwice - miasto na prawach powiatu. Realizatorem Projektu jest 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1  z siedzibą 44-100 Gliwice,   ul. Kozielska 1.  

4. Biuro projektu mieści się w siedzibie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1                             
z siedzibą 44-100 Gliwice, ul. Kozielska 1,  w pok. 208 

5. Projekt realizowany jest w okresie od 02.01.2019 r. do 31.12.2020 r. 
6. Użyte w regulaminie sformułowania oznaczają:  

• Beneficjent – Miasto Gliwice  - miasto na prawach powiatu;  
• Realizator – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1  z siedzibą 44-100 Gliwice,                          

ul. Kozielska 1; 
• Instytucja Zarządzająca – Zarząd Województwa Śląskiego, ul. Juliusza Ligonia 46, 40-037 Katowice; 
• Projekt – projekt pn. „ Równe szanse, lepszy start – zwiększenie potencjału edukacyjnego                                              

z przygotowaniem osób z niepełnosprawnościami do zawodu w CKZiU nr 1    w Gliwicach”  
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Oś 
Priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.2 Dostosowanie oferty 
kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, 
Poddziałanie 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego –ZIT, Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020); 

• Biuro Projektu – zespół  złożony z Kierownika Projektu, Asystenta Kierownika Projektu oraz osób 
zatrudnionych w związku z realizacją Projektu. Biuro Projektu mieści się w pokoju 208 w siedzibie 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach,    ul. Kozielska 1, 44-100 Gliwice; 

• Kandydatka/Kandydat - osoba (nauczycielka/nauczyciel)ubiegająca się o udział w projekcie, do 
momentu złożenia Deklaracji udziału w projekcie. Kandydatami na uczestników Projektu mogą być 
wyłącznie osoby należące do grupy docelowej wskazanej we wniosku o dofinansowanie,                                         
tj. nauczyciele zatrudnieni w szkole biorącej udział w Projekcie; 

• Uczestniczka/Uczestnik - osoba (nauczycielka/nauczyciel),  która została zakwalifikowana do udziału 
w Projekcie i skorzystała ze wsparcia projektowego; 

• Szkoła -  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1  z siedzibą 44-100 Gliwice,                          
ul. Kozielska 1. 
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§ 2  Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady rekrutacji i uczestnictwa nauczycieli w Projekcie. 
2. Celem głównym projektu jest wzrost wiedzy, kompetencji zawodowych i umiejętności praktycznych  

38 uczniów i 112 uczennic poprzez wsparcie edukacyjno-zawodowe, odbycie kursów oraz 
uczestnictwo w stażach, wycieczek do zakładów pracy. Ponadto wzrost wiedzy 
 i nabycie nowych umiejętności/kompetencji 20 nauczycieli zawodu (w tym 17 kobiet) poprzez 
szkolenia oraz stworzenie w CKZiU nr 1 kształcenia w danym zawodzie poprzez pogłębienie 
współpracy z przedsiębiorcami, w tym zakup pomocy dydaktycznych do zajęć praktycznej nauki 
zawodu.  

3. Wsparcie realizowane w Projekcie wynika z indywidualnego zapotrzebowania określonego                    
              w diagnozie potrzeb Szkoły biorącej w nim udział oraz z wniosku o dofinansowanie Projektu.   
              Wsparcie to dotyczy: 

- doradztwo edukacyjno – zawodowe oraz wyposażenie placówki w pomoce niezbędne do 
prowadzenia kształcenia zawodowego na wysokim poziomie, 

- kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe uczniów CKZiU oraz praktyki zawodowe 
organizowane u pracodawców lub przedsiębiorców dla uczniów Szkoły Branżowej I stopnia                     
nr 2,  

- kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe uczniów Technikum oraz staże zawodowe                 
u pracodawców lub przedsiębiorców, 

- doskonalenie i podnoszenie kwalifikacji nauczycieli kształcenia zawodowego/instruktorów 
praktycznej nauki zawodów: 

a) Kurs ECBL BASE (20 osób) 
b) Kurs Cafe Managment Menager (6 osób) 
c) Kurs florystyczny (5 osób) 
d) Menager Restauracji (4 osoby) 
e) Otwieramy własne biuro podróży (2 osoby) 
f) Kurs – Specjalista ds. turystyki (3 osoby) 
g) E-commerce – tworzenie i prowadzenie sklepu internetowego (3 osoby) 
h) Język obcy zawodowy ( 10 osób) 
i) Nowoczesne technologie, wirtualna rzeczywistość w edukacji ( 8 osób) 
j) Tworzenie prezentacji przy pomocy PREZI (5 osób) 
k) Profesjonalna obsługa i kontakt z gościem hotelowym ( 1 grupa – 3 osoby) 
-  współpraca placówki z jej otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz zajęcia dla uczniów                         

w zakresie kompetencji niezbędnych na rynku pracy. 
4. Projekt realizowany jest w terminie od 2 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku na terenie 

województwa Śląskiego  
 

§ 3 Ogólne zasady rekrutacji  
 

1. Rekrutacja będzie prowadzona w jednym naborze w  okresie od 10 maja do 10 czerwca 2019 r. 
2. W uzasadnionym przypadku (wypadki losowe, rezygnacje, etc.) Realizator Projektu podejmie 

decyzję o przeprowadzeniu rekrutacji uzupełniającej na początku każdego roku szkolnego.  
3. Dokumenty rekrutacyjne będą dostępne w sekretariacie szkoły, Biurze Projektu i na stronie 

internetowej szkoły.  
4. Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  
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5. W rekrutacji mogą brać udział nauczyciele kształcenia zawodowego i instruktorzy praktycznej nauki 
zawodu, którzy w momencie przystąpienia do projektu, są pracownikami Szkoły.  

6. W celu przeprowadzania rekrutacji Dyrektor szkoły powoła Komisję Rekrutacyjną, zwaną dalej 
Komisją, w skład której wchodzą: 

1. Dyrektor szkoły – przewodniczący Komisji 
2. Asystent Kierownika Projektu – zastępca przewodniczącego Komisji 
3. Kierownik Projektu – członek Komisji. 

7. Do zadań Komisji należy w szczególności:  
1. przyjmowanie i analiza formularzy zgłoszenia do udziału w projekcie, 
2. utworzenie listy podstawowej i listy rezerwowej, jeśli liczba chętnych będzie większa niż 

zakładana w projekcie, 
3. przenoszenie uczestników projektu, którzy nie podpiszą deklaracji uczestnictwa z listy 

podstawowej na listę rezerwową, 
4. przenoszenie uczestników projektu z listy rezerwowej na listę podstawową                                    

w przypadku wolnych miejsc, 
5. przeprowadzanie rekrutacji uzupełniającej w przypadku, gdy liczba chętnych                               

do udziału w projekcie będzie mniejsza niż zakładana. 
8. Rekrutacja nauczycieli do projektu będzie prowadzona wg zasady bezstronności, jawności                       

i przejrzystości, równości szans i niedyskryminacji, w tym płci i dostępności dla osób                                      
z niepełnosprawnościami.  

9. Warunkiem udziału w Projekcie jest złożenie przez Kandydatkę/Kandydata formularza 
zgłoszeniowego, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.  

10.  Złożenie formularza zgłoszeniowego oznacza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem                                    
i akceptację jego warunków. 

11. W wyniku postępowania rekrutacyjnego powstanie lista rankingowa Kandydatów - nauczycieli 
zawodu/instruktorów praktycznej nauki zawodu podzielona na listę podstawową i listę rezerwową 
(Kandydatki/Kandydaci spełniający kryteria rekrutacyjne, ale nie zakwalifikowani do udziału                           
w projekcie ze względu na brak miejsc). W terminie 2 dni roboczych od zatwierdzenia list, Kandydaci 
zostaną poinformowani przez Asystenta Kierownika Projektu  projektu o wynikach rekrutacji. 

12.  Aby stać się uczestnikiem projektu zakwalifikowani do udziału w nim Kandydaci podpisują 
następujące dokumenty:  
a) Deklaracja udziału w Projekcie, której wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu;  
b) Oświadczenie Uczestnika Projektu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu; 
 c) Dane uczestnika Projektu, których wzór stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu;  
Dokumenty te muszą być podpisane nie później niż w dniu rozpoczęcia przez daną osobę udziału                
w pierwszej formie wsparcia. 

13. W przypadku zgłoszenia większej liczby chętnych, w pierwszej kolejności zakwalifikowane zostaną 
osoby podnoszące kwalifikacje zgodnie z wyposażanymi pracowniami i zawodami deficytowymi. 

14. Kolejność na liście określa się na podstawie posiadanych kwalifikacji, aż do wyczerpania liczby 
miejsc. Fakt ten znajdzie odzwierciedlenie w Protokole przygotowanym przez Komisję 
Rekrutacyjną. Lista zakwalifikowanych uczestników dostępna będzie w biurze projektu. 

15. O wynikach rekrutacji uczestnik zostanie powiadomiony ustnie. Od decyzji Komisji nie przysługują 
środki odwoławcze 

 
§ 4  Warunki uczestnictwa nauczycieli w projekcie 

1. W Projekcie mogą uczestniczyć osoby, które spełniają łącznie następujące warunki:  

a) są nauczycielami kształcenia zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego                   
nr 1 w Gliwicach z siedzibą w 44-100 Gliwice, ul. Kozielska 1, 
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b) są instruktorami praktycznej nauki zawodu w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego                   
nr 1 w Gliwicach z siedzibą w 44-100 Gliwice, ul. Kozielska 1, (zgodnie z § 10 ust. 2 – rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu Dz. U. 
Nr 244, poz. 1626)  

 
§ 5 Prawa i obowiązki uczestników projektu  

 

1. Każdy Beneficjent Ostateczny spełniający warunki uczestnictwa i zakwalifikowany do kursów 
specjalistycznych ma prawo do: 

a) udziału w kursach specjalistycznych/szkoleniach  na które się zakwalifikował (może wziąć udział w   
      więcej niż jednej formie wsparcia), 
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 (lub innego dokumentu potwierdzającego 

uzyskanie wsparcia).  
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) przystąpienia do egzaminów wewnętrznych/zewnętrznych, (jeśli są one przewidziane),  
e) potwierdzania swojej obecności na kursach specjalistycznych - w formie złożenia podpisu na liście 

obecności, 
f) potwierdzania odbioru materiałów szkoleniowych, inne - 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. W przypadku, gdy z powodu nieobecności Uczestnika Projektu w kursie/szkoleniu, w szczególności 

z powodu nieobecności nieusprawiedliwionych, ich koszt zostanie uznany za niekwalifikowany 
Uczestnik Projektu może zostać zobowiązany do zwrotu tych kosztów.  

 
§ 6 Zasady rezygnacji z udziału w Projekcie 

 

1. Uczestnik Projektu  ma prawo do rezygnacji z udziału w Projekcie, gdy rezygnacja zostanie zgłoszona 
do Biura Projektu na 7 dni przed rozpoczęciem szkoleń/ kursów  bez podania przyczyny.  

2. W trakcie realizacji Projektu rezygnacja Uczestnika 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 (Załącznik Nr 5). 

3. W przypadku rezygnacji Uczestnika lub usunięcia z Projektu jego miejsce zajmuje pierwsza osoba                 
z listy rezerwowej.  

4. Nieusprawiedliwiona nieobecność uczestnika Projektu w szkoleniu / kursie w wymiarze ponad 20% 
wszystkich godzin przewidzianych dla danej grupy będzie podstawą do skreślenia z listy 
uczestników Projektu. 

5. Decyzję o skreśleniu uczestnika z udziału w danej formie wsparcia podejmuje Komisja. Na wolne 
miejsce kierowana jest osoba wg kolejności  z listy rezerwowej. 
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6. Skreślenie uczestnika Projektu z udziału w danej formie wsparcia jest jednoznaczne ze skreśleniem 
go z listy uczestników Projektu i z obciążeniem go poniesionymi kosztami  w sytuacji kiedy nikt nie 
może skorzystać z wolnego miejsca. 

§7 Zasady monitoringu i kontroli 
 

1. Uczestnicy Projektu  podlegają procesowi monitoringu i ewaluacji.  
2. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do udzielania informacji na temat realizacji Projektu osobom      

i instytucjom zewnętrznym upoważnionym do przeprowadzania kontroli Projektu.  
3. Uczestnik Projektu  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). 

 
§ 8 Postanowienia końcowe 

 

1. Strony zobowiązują się dążyć do polubownego załatwiania wszelkich sporów mogących wyniknąć 
w związku z realizacją Projektu.  

2. W przypadku niemożności rozstrzygnięcia sporu w trybie określonym w ust. 1, Strony ustalają 
zgodnie, że spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby 
Realizatora.  

3. Strony  wyłączają możliwość umownego  przeniesienia  praw  i obowiązków 
Uczestnika/Uczestniczki wynikających z niniejszej Umowy na osobę trzecią.  

4. Wszelkie zmiany w Regulaminie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie reguły                     

i zasady wynikające z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 
- 2020, a także przepisy wynikające z właściwych aktów prawa wspólnotowego  i polskiego,                                  
w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. 

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem przyjęcia i obowiązuje przez okres realizacji Projektu.  
                                                                                           
 

  Regulamin zatwierdził:  
 

 
 ……………………………………………………..                                           ………………………………………………… 
        data, miejscowość                                                  Dyrektor  CKZiU nr 1 w Gliwicach   
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Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie RPSL.11.02.01-24-0823/17 „Równe szanse, lepszy start – zwiększenie 
potencjału edukacyjnego z przygotowaniem osób z niepełnosprawnościami do zawodu w CKZiU nr 1 w Gliwicach” 

 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NAUCZYCIELA/NAUCZYCIELKI LUB INSTRUKTORA/INSTRUKTORKI 
PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU DO UDZIAŁU W PROJEKCIE 

pt. „Równe szanse, lepszy start – zwiększenie potencjału edukacyjnego z przygotowaniem osób                     
z niepełnosprawnościami do zawodu w CKZiU nr 1 w Gliwicach” współfinansowanego ze środków                 

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego –  
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,  

Oś Priorytetowa XI, Działanie 11.2, Poddziałanie 11.2.1 „Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT” 
 
 

Deklaruję chęć udziału w projekcie pt. „Równe szanse, lepszy start – zwiększenie potencjału edukacyjnego 
z przygotowaniem osób  z niepełnosprawnościami do zawodu w CKZiU nr 1   w  Gliwicach”  mającym na 
celu wsparcie szkolnictwa zawodowego  
 
Prosimy o czytelne wypełnienie poniższych informacji, które są niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji: 

Nazwa szkoły 
 

 

Kierunek wykształcenia 
 

 

Zajęcia prowadzone w szkole w ramach edukacji 
zawodowej (wymienić) 

 
 
 
 

 
 

I. DANE UBIEGAJCEGO SIĘ O UDZIAŁ W PROJEKCIE 

FORMULARZ PROSIMY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI, A POLA WYBORU ZAZNACZYĆ ”X” 

Dane osobowe  

Imię/imiona    

Nazwisko     

Data urodzenia    

Płeć   
Mężczyzna     Kobieta    

PESEL   
 

                      
 

Adres zamieszkania  

Miejscowość    

Kod pocztowy, Poczta    

Ulica    

Nr domu     
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Nr lokalu     

Obszar    

   Miejski    Wiejski  

Województwo     

Dane kontaktowe  

Telefon stacjonarny  
  

Telefon komórkowy   
  

Adres poczty elektronicznej   
  

 
II. WYBÓR FORMY WSPARCIA 
 

NAZWA KURSU/SZKOLENIA 
(forma wsparcia) 

WYBÓR FORMY 
WSPARCIA* 

Kurs Cafe Managment Meneger 
 

 

Kurs florystyczny 
 

 

Kurs Manager restauracji 
 

 

Szkolenie – Otwieramy własne biuro  
podróży 

 

Kurs – Specjalista ds. turystyki 
 

 

Kurs – E-commerce – tworzenie i 
prowadzenie sklepu internetowego 

 

Kurs – język obcy zawodowy 
 
Do wyboru: 
- angielski 
 

 

- niemiecki  

 
- inny: …………………………….. 
 

 

Kurs – Nowoczesne technologie: 
Wirtualna rzeczywistość w edukacji 

 

Kurs – Profesjonalna obsługa i kontakt z 
gościem hotelowym 

 

Tworzenie profesjonalnych 
multimedialnych prezentacji - PREZI 

 

Kurs ECDL BASE 
 

 

*Należy wstawić znak „X” przy wybranej formie wsparcia 
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OŚWIADCZENIA NAUCZYCIELA/NAUCZYCIELKI ZAWODU  
LUB 

INSTRUKTORA/INSTRUKTORKI PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU* 
 

1. Oświadczam, że podane przeze mnie dane są prawdziwe. 

2. Oświadczam, że znane są mi zapisy Regulaminu określającego zasady rekrutacji i udziału w ramach 

projektu „Równe szanse, lepszy start – zwiększenie potencjału edukacyjnego z przygotowaniem 

osób  z niepełnosprawnościami do zawodu w CKZiU nr 1 w Gliwicach” 

3.  Oświadczam, że zostałem poinformowana(y), że wsparcie otrzymywane w ramach   projektu 

współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

4. Oświadczam, że jestem świadomy(a), iż złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest 

równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w Projekcie. 

5. Oświadczam, że – w razie zakwalifikowania do udziału w projekcie - będę systematycznie 

uczestniczył(ła) w formach wsparcia, na które zostanę skierowany(a). 

6. Oświadczam, iż w przypadku zmian mających wpływ na moje prawo do otrzymywania wsparcia                

w ramach projektu, zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia o tych zmianach 

pracowników Biura Projektu mieszczącego się w Centrum Kształcenia Zawodowego  i Ustawicznego 

nr 1 Gliwicach. 

7. Oświadczam, iż nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do mojego udziału w projekcie.  

8. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w  celu 

przeprowadzenia rekrutacji  do  projektu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego                   

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie 

danych osobowych. 

 

 
……………………………………………..…..                                          …………………………………………………………..…..  
           miejscowość i    data                                                                                                                     podpis uczestnika  projektu 
                         

  
    
    
(1) niepotrzebne skreślić  
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Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie RPSL.11.02.01-24-0823/17 „Równe szanse, lepszy start – zwiększenie 
potencjału edukacyjnego z przygotowaniem osób z niepełnosprawnościami do zawodu w CKZiU nr 1 w Gliwicach” 

 
 

DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE 
„Równe szanse, lepszy start – zwiększenie potencjału edukacyjnego z przygotowaniem osób 

z niepełnosprawnościami do zawodu w CKZiU nr 1 w Gliwicach” 
 
 
Imię (imiona) i nazwisko ....................................................................................................... 
 
Numer PESEL: …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Ja, niżej podpisany(a) deklaruję udział w projekcie „Równe szanse, lepszy start – zwiększenie potencjału 
edukacyjnego z przygotowaniem osób z niepełnosprawnościami do zawodu w CKZiU nr 1 w Gliwicach” 
realizowanym w ramach Poddziałania 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 
 
Po zapoznaniu się z Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie oświadczam, że: 

1. w pełni akceptuję zapisy Regulaminu; 
2. spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w projekcie; 
3. z udzielonego mi wsparcia zobowiązuję się korzystać sumiennie i w sposób pozwalający na jak 

najlepsze osiągnięcie zaplanowanych celów projektu; 
4. zostałem(am) poinformowany(a), że Projekt jest współfinansowany ze środków Unii  Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa, w ramach Poddziałania 
11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020; 

5. zostałem(am) poinformowany(a), że udział w Projekcie jest dobrowolny i bezpłatny, 
6. zapoznałem(am) się z warunkami oraz ewentualnymi konsekwencjami rezygnacji lub usunięcia                       

z Projektu określonymi w Regulaminie; 
7. wyrażam zgodę na udział w badaniach ankietowych i/lub ewaluacyjnych oraz innych badaniach 

dotyczących realizowanego Projektu na początku, w trakcie i po zakończeniu jego realizacji; 
8. zobowiązuję się do bieżącego informowania Kierownika Projektu/Asystenta Kierownika Projektu        

o wszelkich zmianach dotyczących moich danych zawartych w dokumentach przedłożonych                          
w trakcie rekrutacji i realizacji Projektu oraz  wszystkich zdarzeniach mogących mieć wpływ na 
dalszy udział w Projekcie; 

9. wyrażam zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku w związku z realizacją Projektu, 
rozpowszechnianie to może przybrać w szczególności formę publikacji zdjęć z zajęć prowadzonych 
w ramach Projektu na stronach internetowych związanych z realizowanym projektem; 

10. Świadomy(a) odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą  
               oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym. 
 
 
 
……………………………………………..…..                                         …………………………………………………………..….. 
         miejscowość i data        podpis uczestnika projektu 
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Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie RPSL.11.02.01-24-0823/17 „Równe szanse, lepszy start – zwiększenie 
potencjału edukacyjnego z przygotowaniem osób z niepełnosprawnościami do zawodu w CKZiU nr 1 w Gliwicach” 

 
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU 

 
W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Równe szans, lepszy start – zwiększenie potencjału 
edukacyjnego z przygotowaniem osób z niepełnosprawnościami do zawodu w CKZiU nr 1 w Gliwicach” 
przyjmuję do wiadomości, iż: 
1) Administratorem moich danych osobowych jest Zarząd Województwa Śląskiego, z siedzibą przy 

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, adres email: kancelaria@slaskie.pl, strona internetowa: bip.slaskie.pl. 

2) Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, adres email: 

daneosobowe@slaskie.pl. 

3) Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi ww. projektu, dofinansowanego 

ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL), 

w szczególności: 

• udzielenia wsparcia 
• potwierdzenia kwalifikowalności wydatków 
• monitoringu 
• ewaluacji 
• kontroli 
• audytu prowadzonego przez upoważnione instytucje 
• sprawozdawczości 
• rozliczenia projektu 
• odzyskiwania wypłaconych beneficjentowi środków dofinansowania 
• zachowania trwałości projektu archiwizacji 
• badań i analiz. 
4) Podstawą prawną przetwarzania moich danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na 
administratorze (art. 6 ust. 1 lit. 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 
– dalej: RODO), wynikający z: 
a) art. 125 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 uchylające 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 – dalej: 
Rozporządzenie ogólne; 

b) art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. 

5) Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Beneficjentowi realizującemu projekt - 
Gliwice - Miasto na prawach powiatu / Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach, 
ul. Kozielska 1.  
6) Moje dane osobowe mogą być ujawnione osobom fizycznym lub prawnym, upoważnionym przez 
administratora lub Beneficjenta, w związku z realizacją celów o których mowa w pkt. 3, podmiotom 
upoważnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom realizującym badania ewaluacyjne lub inne 
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działania związane z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 
- 2020 na zlecenie Instytucji Koordynującej, Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub 
Beneficjenta, operatorowi pocztowemu lub kurierowi (w przypadku korespondencji papierowej), stronom 
i innym uczestnikom postępowań administracyjnych. 
7) Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu zamknięcia Regionalnego Programu  Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (art. 140 i 141 Rozporządzenia ogólnego), bez   uszczerbku dla 
zasad regulujących pomoc publiczną oraz krajowych przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów. 
8) Przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia 
lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 
9) Administrator danych osobowych, na mocy art.17 ust. 3 lit. b RODO, ma prawo odmówić usunięcia moich 
danych osobowych. 
10) Podanie przeze mnie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją ich niepodania 
będzie brak możliwości uczestnictwa w projekcie. 
11) Moje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani 
profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO. 
 
Ponadto, w związku z uczestnictwem w projekcie: 

1. 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, potwierdzone stosownym dokumentem*. 

2. W ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dot. mojego statusu 

na rynku pracy, potwierdzone stosownym dokumentem*. 

3. Udostępnię informację o swojej sytuacji na rynku pracy firmom badawczym realizującym 

ewaluacje/analizy/ekspertyzy na zlecenie Instytucji Koordynującej, Instytucji Zarządzającej, 

Instytucji Pośredniczącej lub Beneficjenta 

 

 

…..………………………….……………………                                                      ……………………………………………………… 
         miejscowość i data        podpis uczestnika projektu 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

12/15  
Projekt „Równe szanse, lepszy start - zwiększenie potencjału edukacyjnego z przygotowaniem osób z niepełnosprawnościami do zawodu w CKZiU nr 1 w Gliwicach” 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś 
Priorytetowa XI, Działanie 11.2, Poddziałanie 11.2.1 „Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT” 

 

 
 

Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie  RPSL.11.02.01-24-0823/17  „Równe szanse, lepszy start – zwiększenie potencjału 
edukacyjnego z przygotowaniem osób   z niepełnosprawnościami do zawodu w CKZiU nr 1   w Gliwicach 

 

DANE UCZESTNICZKI/UCZESTNIKA PROJEKU 

PROSIMY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 

  Lp. Nazwa  

Dane uczestnika 

1 Imię  

2 Nazwisko  

3 PESEL  

4 Kraj  

5 Rodzaj uczestnika  

6 Nazwa Instytucji  

7 Płeć  Kobieta        Mężczyzna 

8 Wiek w chwili przystąpienia do projektu  

9 Wykształcenie  

10 
Planowana data zakończenia edukacji w placówce 

edukacyjnej, w której skorzystano ze wsparcia 
 

Dane kontaktowe 

uczestnika 

11 Województwo  

12 Powiat  

13 Gmina  

14 Miejscowość  

15 Ulica  

16 Nr budynku  

17 Nr lokalu  



 

13/15  
Projekt „Równe szanse, lepszy start - zwiększenie potencjału edukacyjnego z przygotowaniem osób z niepełnosprawnościami do zawodu w CKZiU nr 1 w Gliwicach” 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś 
Priorytetowa XI, Działanie 11.2, Poddziałanie 11.2.1 „Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT” 

 

 
 

 

18 Kod pocztowy  

19 Obszar wg stopnia urbanizacji (DEGURBA)  

20 Telefon kontaktowy  

21 Adres e-mail  

Status uczestnika 

projektu w chwili 

przystąpienia do 

projektu 

22 

Osoba należąca do mniejszości narodowej lub 

etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia 

 Tak 

 Nie 

 Odmowa podania informacji 

23 
Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z 

dostępu do mieszkań 

 Tak 

 Nie 

24 

Osoba z niepełnosprawnościami  Tak 

 Nie 

 Odmowa podania informacji 

25 

Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez 

osób pracujących  

 Tak 

 Nie 

 Odmowa podania informacji 

26 

w tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi 

pozostającymi na utrzymaniu 
 Tak 

 Nie 

 Odmowa podania informacji 

27 

Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej 

osoby dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu 
 Tak 

 Nie 

 Odmowa podania informacji 

28 

Osoba o innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej 

niż wymienione) 

 Tak 

 Nie 

 Odmowa podania informacji 
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29 
Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do 

projektu 

Osoba bierna zawodowo, w tym 

osoba ucząca się 

 

30 

Przynależność do grupy docelowej zgodnie ze 

Szczegółowym Opisem Priorytetów Programu 

Operacyjnego Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Śląskiego 2014-2020 / Zatwierdzonym 

do realizacji wnioskiem o dofinansowanie projektu 

Uczniowie i wychowankowie 

szkół i placówek prowadzących 

kształcenie ogólne, w tym szkół 

artystycznych i zawodowych, 

które realizują 

podstawę programową 

kształcenia ogólnego 

(z wyłączeniem szkół dla 

dorosłych) i specjalnych; 

 

 

 

 

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

               MIEJSCOWOŚĆ I DATA                                                          CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU* 

 

 

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

prawnego opiekuna 

 

 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU: 

 
Świadomy(a) odpowiedzialności za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy 
oświadczam, że dane zawarte w niniejszym Formularzu są zgodne ze stanem faktycznym. 
Jednocześnie zobowiązuję się do niezwłocznego informowania Kierownika Projektu i/lub 
Asystenta Kierownika Projektu  o wszelkich zmianach ww. danych. 
 

 
……………………………………………..…..                                          …………………………………………………………..…..  
           miejscowość i    data                                                                                                                          podpis uczestnika  projektu  
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Projekt „Równe szanse, lepszy start - zwiększenie potencjału edukacyjnego z przygotowaniem osób z niepełnosprawnościami do zawodu w CKZiU nr 1 w Gliwicach” 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś 
Priorytetowa XI, Działanie 11.2, Poddziałanie 11.2.1 „Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT” 

 

 
 

Załącznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie RPSL.11.02.01-24-0823/17 „Równe szanse, lepszy start – zwiększenie 
potencjału edukacyjnego z przygotowaniem osób z niepełnosprawnościami do zawodu w CKZiU nr 1 w Gliwicach” 

 
 
 
 

REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W  / SZKOLENIU/ KURSIE 
 

 

 

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

 

oświadczam, że rezygnuję z udziału w: ……………………………………………………………………………………………….……… 

 

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

realizowanych/-ym w ramach Projektu  „ Równe szanse, lepszy start – zwiększenie potencjału edukacyjnego  
z przygotowaniem osób   z niepełnosprawnościami do zawodu w CKZiU nr 1  w Gliwicach 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego                              
z powodu: 
  
 ...........................................................................................................................................................................  

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

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

 
 
 
 
 
   
……………………………………………..…..                                          …………………………………………………………..….. 
         miejscowość i data            podpis uczestnika projektu 
 

 
 

 
 
  


