UCHWALANR627/2020
ZARZADU POWIATU GLIWICKIEGO
z dnia 15 wrzesnia 2020 r.
Ww sprawie przyjecia 'Regulaminu udzialu w projekcie ,,Dobre wyksztalcenie - lepsza praca
BIS” realizowanym wramach Poddzialania 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego
Regionalnego Programu Operacyjnego WojewédztwaSlaskiego na lata 2014 - 2020"

Na
podstawie
art. 4 ust. | pkt | oraz
art. 33 ustawy
o samorzadzie powiatowym (t. jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 920)

z dnia

5 ezerwea

1998 r.

Zarzad Powiatu Gliwickiego uchwala, co nastepuje:
§ 1. Przyjaé "Regulamin udziatu wprojekcie ,Dobre wyksztatcenie - lepsza praca BIS”
realizowanym wramach Poddziatania 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego Regionalnego

Programu Operacyjnego Wojewodztwa Slaskiego na lata 2014 - 2020", stanowiacy zatacznik do
niniejszej uchwaly.
§ 2. Wykonanie uchwaty powierzyé Wydziatowi Inwestycji, Funduszy i Zamdwien Publicznych.
§ 3. Nadzor nad wykonaniem uchwaly powierzyé Wicestaroscie Gliwickiemu.
§ 4. Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.

résta Gliwicki

Wojtowicz
Cztonek Zarzadu Powiatu

Gliwickiego
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REGULAMIN UDZIALU

w projekcie ,,Dobre wyksztatcenie - lepsza praca BIS” realizowanym
w ramach Poddzialania 11.2.3 'Wsparcie szkolnictwa zawodowego"
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Slaskiego
na lata 2014 - 2020
I. POSTANOWIENIA OGOLNE
§1
1.

Niniejszy Regulamin okresla warunki, zasady i podstawowe kryteria udziatu
obowigzujace Uczestniczki/Uczestnikow Projektu ,,Dobre wyksztatcenie - lepsza praca

BIS”, a takze ich obowigqzki oraz formy wsparcia przewidzianego w ramach Projektu.

2.

Projekt realizowany jest w okresie od 1 wrzesnia 2020 r. do 15 pazdziernika 2022r. przez
Powiat Gliwicki, Zespdt Szkot im. I. J. Paderewskiego w Knurowie, Zespdt Szk6t
Zawodowych nr 2 w Knurowie oraz Zespdt Szkdt im. M. Konopnickie} w Pyskowicach,
w ramach Poddziatania 11.2.3 ,,Wsparcie szkolnictwa zawodowego” Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa Slaskiego na lata 2014 — 2020.

3.

Projekt jest wspdlfinansowany ze srodkow Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Funduszu Spotecznego.

4. Celem Projektu jest wzmocnienie zdolnosci do zatrudnienia ucznidw 3 technikéw
wehodzacych w_ sktad zespoléw
szkof wymienionych w ust.
2. oraz
szkoty branzowej pierwszego stopnia dziatajacej w ramach Zespotu Szkot Zawodowych
nr 2 w Knurowie, poprzez poprawe jakosci edukacji w tych szkotach,,.

5. Udziat w projekcie jest dobrowolny i bezptatny.
6. Uzyte w Regulaminie pojecia oznaczaja:
1) Projekt — realizowany przez Powiat Gliwicki projekt pn. ,.Dobre wyksztatcenie lepsza praca BIS” wspdlfinansowany ze srodk6w Unii Europejskiej w ramach

Europejskiego Funduszu Spolecznego (OS Priorytetowa XI Wzmocnienie potencjatu

edukacyjnego, Dzialanie 11.2 Dostosowanie oferty ksztalcenia zawodowego do
potrzeb lokalnego rynku pracy — ksztalcenie zawodowe ucznidw, Poddziatanie 11.2.3
Wsparcie

szkolnictwa

zawodowego

Regionalnego

Wojewodztwa Slaskiego na lata 2014-2020);

Programu

Operacyjnego

2) Biuro Projektu — zespdt ztozony z kierownika projektu i jego asystenta dziatajacy
w Starostwie Powiatowym w Gliwicach, ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice;

3) Lider Projektu — Powiat Gliwicki;

4) Kandydatka/Kandydat — osoba (uczennica/uczen lub nauczycielka/nauczyciel)
ubiegajaca sie o udzial w Projekcie, do momentu ztozenia deklaracji udziatu
w projekcie i skorzystania ze wsparcia projektowego;

5) Uezestniczka/Uczestnik — osoba (uczennica/uczen lub nauczycielka/nauczyciel),

ktora zostata zakwalifikowana do udziatu w Projekcie i podpisat/-a deklaracje udziatu

w projekcie, oSwiadczenie uczestnika projektu dot. danych osobowych i formularz

danych uczestnika projektu oraz skorzystata ze wsparcia projektowego;
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6) Szkoty — Technikum w Zespole Szkét im. IL J. Paderewskiego w Knurowie,

Technikum w Zespole Szkdt im. M. Konopnickiej w Pyskowicach oraz Technikum
i Branzowa Szkota I Stopnia w Zespole Szkét Zawodowych nr 2 w Knurowie;

7) Szkolny koordynator - osoba zatrudniona w danej placéwce edukacyjnej objetej
projektem, odpowiedzialna za koordynacj¢ zadan na terenie tej placowki oraz staly
kontakti scista wspdtprace z Biurem Projektu.
Il. ZASADY I WARUNKI UDZIALU UCZENNIC/UCZNIOW W PROJEKCIE
§2
1.

Z form wsparcia oferowanych w ramach Projektu mogq korzystaé uczennice/uczniowie
Szkét objetych wsparciem w ramach Projektu. Zgodnie z zapisami wniosku
o dofinansowanie projektu, wsparciem zostanie objetych 455 uczennic/uczni6w, w tym
300 osdb z Zespolu Szkét im. I. J. Paderewskiego w Knurowie, 120 z Zespotu Szk6t
Zawodowych nr 2 w Knurowie i 35 z Zespolu Szkét im. M. Konopnickiej w
Pyskowicach.

2.

Rekrutacja Kandydatek/Kandydatéw bedzie prowadzona przez komisje rekrutacyjne,

ktérych sktad ustalajq dyrektorzy zespoléw szk6o! wymienionych w ust. 1. Warunki,
zasady i kryteria rekrutacji Kandydatek/Kandydatow z poszezegdInych Szk6t okreslaja
regulaminy rekrutacji do projektu przyje¢te przez ich dyrektoréw.

3. Aby staé sie Uczestniczka/Uczestnikiem Projektu zakwalifikowani do udziatu w nim
Kandydaci sktadaja nastepujace dokumenty:
a) Deklaracja udzialu
Regulaminu;

w projekcie,

ktore)

wzor stanowi

zalacznik

nr

|

do

b) OSwiadczenie uczestnika projektu, ktérego wzor stanowi zatacznik nr 2 do
Regulaminu;

c) Dane uczestnika projektu, ktérych wz6r stanowi zatacznik nr 3A do Regulaminu.
Powyzsze
dokumenty
opatrzone
podpisem
Uczestniczki/Uczestnika oraz/lub
- w przypadku oséb niepetnoletnich - ich opiekuna prawnego, a takze data rozpoczecia
przez dang osobe udzialu w pierwszej formie wsparcia nalezy przekaza¢ Szkolnemu
koordynatorowi, ktory dostarezy je do Biura Projektu.
III. ZASADY I WARUNKI UDZIALU NAUCZYCIELEK/NAUCZYCIELI
W PROJEKCIE
§3
1. Z
form
wsparcia
oferowanych
w
ramach
Projektu§
mogg_
korzysta¢
Nauczycielki/Nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkot im. 1. J. Paderewskiego
w Knurowie i Zespole Szk6t Zawodowychnr 2 w Knurowie. Zgodnie z zapisami wniosku
o dofinansowanie projektu, wsparciem zostanie objetych 13 Nauczycielek/Nauczycieli,
w tym | osoba zatrudniona w Zespole Szkét im. I. J. Paderewskiego w Knurowie
i 12 osdb zatrudnionych w Zespole Szkot Zawodowych nr 2 w Knurowie.
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Rekrutacja Kandydatek/Kandydat6w bedzie prowadzona w zespotach
szkdt
wymienionych w ust. 1. Warunki udzialu, zasady i podstawowe kryteria rekrutacji
Nauczycielek/Nauczycieli ww. zespolow szkdt okreslajq regulaminy rekrutacji do
projektu przyjete przez ich dyrektorow.

3. Aby staé sie Uczestniczka/Uczestnikiem Projektu zakwalifikowani do udzialu w nim
Kandydatki/Kandydaci sktadaja nastepujace dokumenty:

a) Deklaracja udziatu w projekcie, ktorej
Regulaminu;

wzédr stanowi zalacznik nr

1

do

b) OSwiadczenie uczestnika projektu, kt6rego wzér stanowi zatacznik nr 2 do
Regulaminu;
c) Dane uczestnika projektu, ktorych wzor stanowi zalacznik nr 3B do Regulaminu.
Powyzsze dokumenty opatrzone podpisem Uczestniczki/Uczestnika, a takze data
rozpoczecia przez dang osobe udzialu w pierwszej formie wsparcia nalezy przekazaé

Szkolnemu koordynatorowi, ktéry dostarezy je do Biura Projektu.

IV. FORMY WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU
§4
1. W ramachProjektu uczennice/uczniowie bedacy Uczestnikami Projektu beda mogli wzia¢
udziat w nastepujacych formach wspatcia:
a) doradztwo zawodowe(zaréwno zajecia indywidualne, jak i grupowe) polaczone

z wizytami studyjnymi;

b) staze uczniowskie u lokalnych pracodawcow;
c) szkolenia

i

kursy

umodzliwiajgce

zdobycie

certyfikowanych

uprawnien

i kwalifikacji zawodowych z zakresu kierowania samochodami osobowymi(kurs

na prawo jazdy kat. B), obstugi wozkéw jezdniowych, obstugi kasy fiskalnej,

baristy i barmana, opiekuna wypoczynku dzieci i milodziezy, animatora czasu

wolnego, sekretarki i asystentki, spawania blach i rur metoda MAG 135,
uprawnien elektrycznych SEP, projektowania w programie AutoCad oraz pracy
logistyka, ze szezegolInym uwzglednieniem wykorzystania nowoczesnych narzedzi
informatycznych do zarzqadzanialogistyka firmy;
d) zajecia dodatkowe podnoszace umiejetnosci zawodowe, w tym m.in. - z zakresu
BHP, ryzyka zawodowegoi pierwszej pomocy, przygotowujace do egzaminow

Z poszezegdlnych kwalifikacji zawodowych, rozwijajace znajomos¢ jezyka obcego
ukierunkowang na stownictwoi konstrukcje jezykowe typowe dla danego zawodu;

e) zajecia ksztaltujace kompetencje kluczowe (np. z zakresu ICT, matematyki,
jezykow obcych);
f)

zajecia ksztaltujace umiejetnosci uniwersalne niezbedne na rynku pracy (np.
z zakresu e-przedsiebiorczosci i umiejetnosci interpersonalnych).

Z powyzszych form wsparcia Uczestniczka/Uczestnik moze korzystaé do konca (czyli
do 31 sierpnia) roku szkolnego, w ktérymstat sie absolwentem Szkoty objetej Projektem.
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2. W ramach Projektu nauczycielki/nauczyciele bedacy Uczestnikami Projektu. wezma
udziat w kursachi szkoleniach podnoszacych kompetencje zawodowez zakresu:
a)

informatyki;

b) grafiki cyfrowej,
c) branzy mechanicznej,
d) efektywnych metod ksztatcenia umiejetnosci zawodowych,
e) modeli oddziatywan wychowawezych i korygujacych w pracy z tzw. trudnym

uczniem (ze szczegdInym uwzglednieniem pracy z uczniem z zachowaniami
ze spektrum autyzmui zespotu Aspergera).

V. ZASADY UDZIALU UCZNIOW W STAZACH UCZNIOWSKICH

§5
1. Jedna z form wsparcia w ramach Projektu stanowiqa staze uczniowskie dla uczniéw

technikéw i branzowych szkot I stopnia niebedacych mtodocianymi pracownikami,
realizowane - w oparciu o art. 121a ustawy Prawo oswiatowe - w rzeczywistych
warunkach pracy, tj. u pracodawcdw, ktdrych dziatalnosé jest zwigzana z zawodem,
w ktérym ksztatca sig uczniowie.

2.

Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie Projektu, w stazach uczniowskich
finansowanych ze srodkéw Projektu wezmie udziat 151 uczennic/ucznidbw, w tym
90 osdb z Zespotu Szkét im. I. J. Paderewskiego w Knurowie, 50 z Zespotu Szkot

Zawodowych nr 2 w Knurowie i
w Pyskowicach.

3.

Il

z Zespotu Szkdt im. M. Konopnickiej

Okres realizacji stazu wynosi 150 godzin. Uczestniczka/Uczestnik beda mogli skorzystaé

z udziatu w stazu tylko jeden raz w czasie trwania Projektu.

4. Chcac zapobiec kolidowaniu stazu z obowiazkami szkolnymi, ta forma wsparcia bedzie
organizowana glownie w okresach wolnych od nauki (np. w czasie wakacji letnich, ferii
zimowych, w soboty, inne dni wolne od zajeé szkolnych). Mozliwa jest rowniez realizacji
stazu przed lekcjami i po nich, z zastrzezeniem, ze dobowy laczny wymiar zaje¢
edukacyjnych realizowanych przez ucznia w szkole i stazu uczniowskiego nie moze
przekraczaé 8 godzin, a tygodniowy faczny wymiar zajeé edukacyjnych realizowanych
przez ucznia w szkole i stazu uczniowskiego - 40 godzin.
5. Za udziat w 150-godzinnym stazu
Uczestniczka/Uczestnik Projektu otrzymujq
stypendium w kwocie 2000 zt brutto. Wyptata stypendium nastepuje po zrealizowaniu
catego 150-godzinnego stazu w oparciu 0 dokumentacje stazu i wniosekstazysty.
6. Stazystom dojezdzajacym na miejsce stazu do miejscowosci innej niz ich miejsce
zamieszkania zrefundowany zostanie koszt przejazdu. Stazystom przystuguje zwrot
kosztéw bilet6w do wysokoéci kosztu bilet6w komunikacji miejskie] i/lub biletow 2-klasy
w regionalnym transporcie kolejowym. Petny koszt zakupu biletu okresowego bedzie
zwracany jedynie w przypadku, gdy suma kosztéw pojedynczych biletow, ktdre zostatyby
wykorzystane podczas dojazdu na miejsce stazu i z powrotem do miejsca zamieszkania
ucznia w danym okresie, przekroczytaby wartosé biletu okresowego lub bylaby rownatej
wartosci. W innym przypadku zostanie zwrocona czes¢é kosztu zakupu biletu okresowego
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réwna sumie wartosci pojedynezych biletéw, ktére zostatyby wykorzystane w danym

okresie na przejazdy zwiqgzane ze stazem. W przypadku dojazdu samochodem na miejsce
stazu - zwlaszcza gdy brak mozliwosci dojazdu srodkami komunikacji publicznej Uczestniczka/Uczestnik Projektu moze ubiega¢ sie o zwrot kosztow dojazdu do kwoty
rownej wartosci biletow komunikacji publicznej za przejazd w dniach stazu na danej
trasie. Zwrot koszt6w dojazdu nastapi na podstawie wniosku ztozonego przez
Uczestnika/Uczestniczke,

oswiadezenie.
7.

do

ktdrego

dolaczono

skasowane

bilety

lub

stosowne

Stazystki/stazySci odbywajacy staz z zakresu branzy mechanicznej, elektrycznej
i logistyeznej moga zostaé wyposazeni w odziez robocza, zakupiona ze Ssrodkéw projektu,

jezeli realizacja stazu bedzie tego wymagata.

8. W kazdej ze Szk6t zostanie wyznaczona osoba monitorujaca jakos¢ stazy.

9. Podmiot przyjmujacy Uczestniczke/Uczestnika Projektu na staz wyznaczy opiekuna
stazysty. Na jednego opiekuna nie moze przypada¢ jednoczesnie wiecej niz 6 stazystow.
Do zadan opiekunastazysty nalezy w szezegdlnosci:
a) okreslenie celu i programu stazu (we wspdtpracy z nauczycielem zawodu Szkoty, do
ktorej uczeszeza stazysta);

b) udzielenie stazystom informacji zwrotnej w trakcie realizacji oraz po zakonczeniu
stazu;

c) nadzér nad prawidtowgrealizacja i harmonogramem stazu.

10. Pozostale zasady realizacji stazu uczniowskiego - w tym m.in. maksymalny dobowy
wymiar godzin stazu, obowigzki podmiotu przyjmujacego na_ staz, mozliwos¢é
catkowitego lub czesciowego zwolnienia stazysty z obowiazku odbycia praktycznej nauki
zawodu - reguluja zapisy art. 12la ustawy Prawo oswiatowe.
VI. OBOWIAZKI UCZESTNIKOW PROJEKTU
§6
1. Uczestniczka/Uczestnik Projektu ma obowiazek aktywnego uczestnictwa w formach

wsparcia realizowanych w ramach Projektu, do kt6rych zostat zakwalifikowany.
2. Obowiazkowa frekwencja w_ realizowanych zajeciach wynosi minimum

80%,

co oznacza, iz Uczestniczka/Uczestnik Projektu ma prawo do nieusprawiedliwionych
nieobecnosci podezas realizowanych form wsparcia w wymiarze maksymalnie 20%
sumarycznej liczby wszystkich godzin zaje¢, w ktérych uczestniczy w ramach Projektu.

Po przekroczeniu tego limitu Biuro Projektu w porozumieniu ze szkolnym koordynatorem

moze podja¢ decyzje o skresleniu Uczestniczki/Uczestnikaz listy uczestnikow Projektu.

3. Za nieobecnosci usprawiedliwione uznaje sie nieobecnosci spowodowane przypadkami
losowymi

i/lub

zdrowotnymi.

Usprawiedliwienie

nieobecnosci

powinno

odnotowane w dzienniku zajec.
4. Kazdy Uczestnik/Uczestniczka Projektu zobowiazuje sie do:
a) zapoznania sig z zapisamininiejszego Regulaminui ich przestrzegania,

zostaé

b) aktywnego, punktualnego, regularnego uczestniczenia w realizowanych w ramach
Projektu formach wsparcia,

c) potwierdzania udziatu w realizowanych w ramach Projektu formach wsparcia
poprzez sktadanie wlasnorecznych podpisow nalistach obecnosci (z wyjatkiem
5
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form wsparcia, ktérych realizacja dokumentowana jest w formie elektronicznej np. z wykorzystaniem dziennikow elektronicznych, potwierdzen logowania na
platformie szkoleniowej itp.),
d) wypetniania ankiet monitorujacych i udzielania niezbednych informacji do cel6w
monitoringu Projektu,

e) wypelnianie wszelkich niezbednych dokument6w zwiazanych z_ realizacja
Projektu,
f) przystapienia do koficzacych poszezegdlne cykle zaje¢ testow, egzaminow lub
innych form weryfikacji nabytych kompetencji (jesli sq one przewidziane),

g) biezacego informowania Biura Projektu o wszystkich zdarzeniach mogacych mie¢é
wplyw nadalszy udziat w Projekcie,
h) biezacego informowania osoby prowadzacej zajecia/egzamin/opiekuna stazu
o terminachi przyezynach nieobecnosci na zajeciach/egzaminie/stazu,
i)

biezacego informowania Biura Projektu o wszelkich zmianach dotyezacych

danych zawartych w dokumentach zgtoszeniowych - w szczegdlnosci danych

osobowych i kontaktowych takich jak: adres zamieszkania i zameldowania, adres

poczty elektronicznej, numery telefondw kontaktowych.
5. W przypadku, gdy z powodu nieobecnosci Uczestniczki/Uczestnika Projektu na
zajeciach/kursach/szkoleniach/stazach/wizytach studyjnych, w szczegdlnogci z powodu
nieobecnogci nieusprawiedliwionych, ich koszt zostanie uznany za niekwalifikowany
— Uczestniczka/Uczestnik Projektu moze zostaé zobowiazany do zwrotu tych kosztow.
VII. POSTANOWIENIA KONCOWE
§7
1. Niniejszy Regulamin wraz z zatacznikami zostanie opublikowany na stronie internetowej

Powiatu Gliwickiego (www.powiatgliwicki.pl).

2. Dyrektorzy
placébwek
objetych
Projektem
powinni
zapoznaé
—uczestnikow
z Regulaminem poprzez udostepnienie jego tekstu na tablicach ogtoszer i stronach
internetowych szkot.
3. W sprawach nieuregulowanychniniejszym Regulaminem zastosowanie maja odpowiednie
reguty i zasady wynikajace z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Slaskiego na lata 2014 - 2020, a takze przepisy wynikajace z wtaSciwych aktow prawa
wspdlnotowegoi polskiego, w szczegdlnosci ustawy 0 ochronie danych osobowych.
4. Regulamin wchodzi w zycie z dniem przyjecia i obowiqgzuje przez okres realizacji
Projektu.

5. Zarzad Powiatu Gliwickiego zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym
Regulaminie.

Ewe Jtrczyga

wit

1 Wpjfowicz
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Zalacznik nr 1 do Regulaminu udzialu w projekcie Dobre wyksztatcenie - lepsza praca BIS

Deklaracja udzialu w projekcie ,,Dobre wyksztatcenie - lepsza praca BIS”
TROLE TAZWISKO

—_arenernnnaseararensnnononteennuasntasonsseniniaaaiiann eae ea RU TE RON

Numer PESEL:

Ja, nizej podpisany(a) deklaruje udziat w projekcie ,,Dobre wyksztalcenie - lepsza praca BIS” realizowanym przez Powiat Gliwicki w ramach Poddzialania 11.2.3 ,,Wsparcie szkolnictwa
zawodowego” Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Slaskiego na lata 2014-

2020.
Po zapoznaniu sie z Regulaminem udziatu w projekcie ,,Dobre wyksztalcenie - lepsza praca BIS”
oswiadezam, Ze:

1) wpetni akceptuje zapisy Regulaminu;
2) spetniam
kryteria
kwalifikowalnosci

uprawniajace

do

udziatu

w

projekcie

,,Dobre wyksztalcenie - lepsza praca BIS”;

3) z udzielonego mi wsparcia zobowigqzuje sie korzysta¢ sumiennie i w sposdb pozwalajacy na jak
najlepsze osiagniecie zaplanowanych celow projektu;
4) zostalem(am) poinformowany(a), ze Projekt jest wspdlfinansowany ze Srodkéw Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Spolecznego oraz budzetu panstwa, w ramach Poddziatania
11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Slaskiego na lata 2014-2020;
5) zostalem(am) poinformowany(a), ze udzial w Projekcie jest dobrowolny i bezplatny,
z zastrzezeniem zapisOw § 6 ust. 5 Regulaminu;
6) zapoznatem(am) sie z warunkami oraz ewentualnymi konsekwencjami rezygnacji lub usunigcia
z Projektu okreslonymi w Regulaminie;
7)

wyrazam zgode na udziat w badaniach ankietowych i/lub ewaluacyjnych oraz innych badaniach

dotyczacych realizowanego Projektu na poczatku, w trakcie i po zakonezeniujego realizacji;
8) zobowiazuje sie do biezacego informowania Biura Projektu 0 wszelkich zmianach dotyczacych
moich danych zawartych w dokumentach przediozonych w trakcie rekrutacji i realizacji Projektu
oraz o wszystkich zdarzeniach mogacych mieé wplyw na dalszy udzial w Projekcie;
9) wyrazam zgode¢ na rozpowszechnianie mojego wizerunku w zwiqzku z realizacja Projektu,
w szczegdlnosci w formie publikacji zdje¢ dokumentujacych formy wsparcia realizowane
w ramach Projektu, celem jego promowania i upowszechniania informacji 0 nim.
Swiadomy(a) odpowiedzialnosci za sktadanie oswiadezen niezgodnych z prawda oswiadezam,
ze podane przeze mnie dane sa zgodne ze stanem faktyeznym.

(miejscowosé, data)

(podpisUczestniczki/UczestnikaProjektu)
(podpis rodzica lub opiekuna prawnego*)

*wymagany w przypadku, gdy Uczestniczka/Uczestnik Projektu jest osoba niepelnoletnia
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Zalacznik nr 2 do Regulaminu udzialu w projekcie Dobre wyksztatcenie - lepsza praca BIS
OSWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU
W zwiazkuz przystapieniem do projektu pn. ,,Dobre wyksztatcenie - lepsza praca BIS” przyjmuje¢ do
wiadomosci, iz:
1)

Administratorem moich danych osobowych jest Zarzqgd Wojewodztwa Slaskiego, z siedziba przy ul.
Ligonia 46, 40-037 Katowice, adres email: kancelaria@slaskie.pl, strona internetowa: bip.slaskie.p1.

2)

Zostata wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych (inspektor
ochrony danych), adres email: daneosobowe@slaskie.pl.

3)

Moje dane osobowe bedg przetwarzane przez administratora w celu obstugi ww. projektu,
dofinansowanego ze srodkéw Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewsddztwa Slaskiego na lata
2014-2020 (RPO WSL), w szcezegolnosci:
udzielenia wsparcia
potwierdzenia kwalifikowalnosci wydatkow
monitoringu
ewaluacji
kontroli
audytu prowadzonego przez upowaznione instytucje
sprawozdawezosci
rozliczenia projektu
odzyskiwania wyptaconychbeneficjentowi srodkéw dofinansowania
zachowania trwatosci projektu
archiwizacji
badan i analiz.

4)

Podstawq prawna przetwarzania moich danych osobowych jest obowiazek prawny ciqzacy
na administratorze(art. 6 ust. | lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego1
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osdb fizyeznych w zwiazku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywutakich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE — dalej: RODO), wynikajacyz:

a)

art. 125 i 126 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17
grudnia 2013 r. ustanawiajacego wspdélne przepisy dotyczace Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego, Funduszu Spdjnosci,
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich oraz Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiajace przepisy ogélne dotyczace
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spolecznego,
Funduszu Spdéjnogci i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylajace
rozporzadzenie Rady (WE)nr 1083/2006 — dalej: Rozporzadzenie ogslne,

b)
5)

art.

9

ust.

2

ustawy

z dnia

11

lipca 2014

r.

0

zasadach

realizacji programow

w zakresie polityki spdjnosci finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Moje dane osobowe zostaly powierzone do przetwarzania Beneficjentowi realizujacemu projekt

-

Powiatowi Gliwickiemu, ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice.
6)

Moje dane osobowe moga byé ujawnione osobom fizyeznym lub prawnym, upowaznionym przez

administratora lub Beneficjenta, w zwiazku z realizacja celow o ktérych mowa w pkt. 3, podmiotom

Id: A9984180-2DE5-4A2C-BADD-C1F798377E 12. Podpisany
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upowaznionymna podstawie przepiséw prawa, podmiotom realizujacym badania ewaluacyjnelub inne
dzialania zwiazanez realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego WojewodztwaSlaskiegonalata
2014 - 2020 na zlecenie Instytucji Koordynujacej, Instytucji Zarzadzajacej, Instytucji Posredniczacej
lub Beneficjenta, ministrowi wlaSciwemu do spraw rozwoju regionalnego, dostawcom systemdw
informatyeznych i ustug IT, operatorowi pocztowemu lub kurierowi (w przypadku korespondencji
papierowej), stronom i innym uczestnikom postepowan administracyjnych.
7)

Moje dane osobowebeda przechowywanedo czasu zamkniecia Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Slaskiego na lata 2014-2020 (art. 140 i 141 Rozporzadzenia ogéInego), bez uszczerbku
dla zasad regulujacych pomoc publiczna oraz krajowych przepiséw dotyezacych archiwizacji

dokumentow.
8)

Przystuguje mi prawo dostepudo tresci swoich danych oraz prawo zadania ich sprostowania, usunigcia
lub ograniczenia przetwarzania, a takze prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.

9)

Administrator danych osobowych, na mocyart. 17 ust. 3 lit. b RODO, ma prawo odmowi¢ usuniecia
moich danych osobowych.

10) Podanie przeze mnie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencjq ich niepodania
bedzie brak mozliwosci uczestnictwa w projekcie.
11) Moje dane osobowe nie beda wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani
profilowania, o kt6rym mowa w art. 22 RODO.

Ponadto, w zwiazku z uczestnictwem wprojekcie:
1)

Wciagu 4 tygodni po zakonezeniu udziatu w projekcie udostepnie dane dot. mojego statusu na rynku
pracy oraz informacje nt. udziatu w ksztatceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia
kompetencji, potwierdzone stosownym dokumentem*.

2)
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3)

Udostepnie informacje o swojej sytuacji na rynku pracy firmom badawezym realizujacym
ewaluacje/analizy/ekspertyzy na zlecenie Instytucji Koordynujacej, Instytucji Zarzadzajacej, Instytucji
Posredniczacej lub Beneficjenta.

MIEJSCOWOSC I DATA

CZYTELNY PODPIS
UCZESTNIKA PROJEKTU**

*Niepotrzebne skresli¢ (wykresla Beneficjent wzaleznogci od ogloszonego konkursu)
**W przypadku uczestnictwa osoby matoletniej oswiadczenie powinno zosta¢ podpisane przez je) prawnego opiekuna
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Zalacznik nr 3A do Regulaminu udzialu w projekcie Dobre wyksztatcenie - lepsza praca BIS

DANE UCZESTNICZKI/UCZESTNIKA PROJEKTU
»Dobre wyksztatcenie - lepsza praca BIS”
wspolfinansowanegoze Srodkéw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Spolecznego — Regionalny Program Operacyjny Wojewédztwa Slaskiego
na lata 2014-2020, OS Priorytetowa XI, Dzialanie 11.2,

Poddzialanie 11.2.3 ,,.Wsparcie szkolnictwa zawodowego”
dot. ucznio6w
Prosimy o czytelne wypelnienie formularza, a pola wyboru zaznaczyé ,,X”

Dane osobowe

Imig
Nazwisko

PESEL
i

di

cal

L] Nizsze niz podstawowe

:

Wyksztatcenie (uczniowie szkot

ponadpodstawowych powinni

L] Podstawowe

zaznaczy¢ wyksztalcenie gimnazjalne)

L] Gimnazjalne

L Ponadgimnazjalne L] Policealne
L] Wyzsze

Dane kontaktowe

Ulica
Numer domu/ numerlokalu
Miejscowosé
Kod pocztowy, poczta

Wojewddztwo
Powiat
Numertelefonu

Adres poczty elektronicznej

10
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Status osoby na rynku pracy w chwili
przystapienia do Projektu

Osoba bierna zawodowo w tym:
a) uczaca sie
b) nieuczestniczaca w ksztatceniu badz
szkoleniu
c) inne

S
=

Planowana data zakonczenia edukacji
w placowce edukacyjnej, w_ ktdorej

skorzystano ze wsparcia (ostatni dzien
roku szkolnego, w
ktorym
uczen

> planuje ukonczyé szkole)
=
®4!Osoba
nalezaca
do
narodowej

lub

etnicznej,

mniejszosci

osoba obcego pochodzenia

migrant,

Osoba bezdomnalub dotknieta

wykluczeniem z dostepu do mieszkan
Osoba z niepetnosprawnosciami

Oraxk ONE
a) Otaxk ONE
b) OtTaxk ONE
c) Orak ONE

31.08.00... r

Orak

ONE

C1] Odmawiam podania informacji

Oraxk

ONE

Orak

ONE

1 Odmawiam podania informacji

C1 Tak4:
Osoba w innej niekorzystnej sytuacji

spolecznej

OO NIE

C1 Odmawiam podania

informacji

OSWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU:
Swiadomy(a) odpowiedzialnosci za ztozenie nieprawdziwego oswiadczenia lub zatajenie prawdy oswiadezam,
ze dane zawarte w niniejszym Formularzu sa zgodne ze stanem faktycznym. Jednoczesnie zobowiazuje si¢
do niezwtocznego informowania Biura Projektu o wszelkich zmianach ww. danych.

(miejscowos¢,

(podpis rodzica lub opiekuna prawnego*)
*wymagany w przypadku, gdy Uczestniczka/Uczestnik Projektu jest osoba niepelnoletnia

AWICKI
Adam WojtoNicz
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Zatgeznik nr 3B do Regulaminu udzialu w projekcie Dobre wyksztatcenie - lepsza praca BIS

DANE UCZESTNICZKI/UCZESTNIKA PROJEKTU
»Dobre wyksztatcenie - lepsza praca BIS”
wspolfinansowanego ze Srodkow Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Spolecznego — Regionalny Program Operacyjny Wojew6odztwa Slaskiego
na lata 2014-2020, OSs Priorytetowa XI, Dzialanie 11.2,
Poddziatanie 11.2.3 ,,Wsparcie szkolnictwa zawodowego”

dot. nauczycieli
Prosimy 0 czytelne wypelnienie formularza, a pola wyboru zaznaczy€é,,X”

Dane osobowe

Imig
Nazwisko
PESEL
LJ Nizsze niz podstawowe

LJ Podstawowe

Wyksztatcenie

LJ Gimnazjalne

LJ Ponadgimnazjalne LJ Policealne
L Wyzsze

Dane kontaktowe

Ulica
Numerdomu/ numerlokalu
Miejscowosé
Kod pocztowy, poczta

Wojewodztwo
Powiat
Numertelefonu
Adres poczty elektronicznej

12
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chwili przystapienia do Projektu

Status Uczestniczki/Uczestnika w

Status osoby na rynku pracy w chwili

przystapienia do Projektu
1. Osoba pracujaca

1.OTrax

2.

Qe wearers

Wykonywany zaw6d

3. Pracujaca w
Osoba

nalezaca

narodowej

lub

ONE

3.
do

mniejszosci

etnicznej,

migrant,

osoba obcego pochodzenia
Osoba bezdomnalub dotknieta

ONE

1 Odmowa podania informacji

wykluczeniem z dostepu do mieszkan
Osoba z niepelnosprawnosciami

Citak

Orak

ONE

ONIE

C] Odmowa podania informacji

Osoba w innej niekorzystnej sytuacji
spolecznej

Orak

Orak
ONE
TC] Odmowa podania informacji

OSWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU:
Swiadomy(a) odpowiedzialnosci za ztozenie nieprawdziwego o$wiadczenia lub zatajenie prawdy oswiadezam,
ze dane zawarte w niniejszym Formularzu sa zgodne ze stanem faktycznym. Jednoczesnie zobowiazuje sig
do niezwtocznego informowania Biura Projektu o wszelkich zmianach ww. danych.

(miejscowosé, data)
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(podpis Uczestniczki/Uczestnika Projektu)
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