
 

Załącznik nr 1  

do Zarządzenia Nr 0050.133.2018 

Burmistrza Miasta Kościerzyna 

z dnia 31.08.2018r. 

 

 

Regulamin uczestnictwa w projekcie  

„Edukacja kluczem do przyszłości – podniesienie kompetencji kościerskich uczniów”  

realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  

Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji Uczestników i Uczestniczek projektu „Edukacja kluczem do 

przyszłości – podniesienie kompetencji kościerskich uczniów” - oraz warunki uczestnictwa w dodatkowych 

zajęciach. 

2. Projekt „Edukacja kluczem do przyszłości – podniesienie kompetencji kościerskich uczniów” jest 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa III. Edukacja, Działanie 3.2 

Edukacja ogólna, Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej). 

3. Projekt realizowany jest przez Gminę Miejską Kościerzyna, ul. 3 Maja 9a, 83-400 Kościerzyna.  

4. Projekt jest realizowany w okresie do 31 października 2018r. na terenie miasta Kościerzyna w placówkach 

oświatowych podlegających organowi prowadzącemu - Gminie Miejskiej Kościerzyna: 

a. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Kościerzynie, a w jego ramach Szkoła Podstawowa nr 1 im. 

Tadeusza Kościuszki (ul. 8 Marca 1, 83-400 Kościerzyna), 

b. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Kościerzynie, a w jego ramach Szkoła Podstawowa nr 2 im. ks. 

dra Leona Heykego (ul. Strzelecka 1, 83-400 Kościerzyna), 

c. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Kościerzynie, a w jego ramach Szkoła Podstawowa nr 3 im. 

Franciszka Sędzickiego (ul. Mestwina II 3, 83-400 Kościerzyna), 

d. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Ks. dr. Bernarda Sychty (ul. M. Skłodowskiej-Curie 19, 83-400 

Kościerzyna), 

e. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Nauczycieli Bohaterów Ziemi Kościerskiej (ul. Szkolna 1, 83-400 

Kościerzyna). 

5. Projekt skierowany jest do 1501 osób - 740 uczniów i 761 uczennic szkół podlegających organowi 

prowadzącemu - Gminie Miejskiej Kościerzyna. 

6. Głównym celem projektu jest wzrost jakości kształcenia w obszarze kompetencji kluczowych i kreatywności 

we wszystkich szkołach podlegających organowi prowadzącemu - Gminie Miejskiej Kościerzyna. 

7. Cele szczegółowe projektu obejmują: 

a. podniesienie kompetencji kluczowych minimum 90% uczniów i uczennic uczestniczących w projekcie 

w obszarze komunikacji w języku angielskim, umiejętności uczenia się, nauk matematyczno-

technicznych i przyrodniczych, 

b. podniesienie kompetencji min. 90% nauczycieli uczestniczących w projekcie w obszarach 

skorelowanych z potrzebami uczniów: nauczania metodami aktywizującymi z wykorzystaniem narzędzi 

teleinformatycznych TIK i technik uczenia się, nauczania metodą eksperymentu. 



§ 2 

Zakres wsparcia 

1. Zakres wsparcia skierowanego do uczniów i uczennic obejmie: 

a. zajęcia z języka angielskiego rozwijające kompetencje kluczowe - klasy I, II, III szkół podstawowych  

w roku szkolnym 2017/2018, 

b. zajęcia z technik rozwijających umiejętności uczenia się - klasy III, IV szkół podstawowych w roku 

szkolnym 2017/2018 oraz klasy III szkół podstawowych w roku szkolnym 2018/2019, 

c. kółka zainteresowań matematyczno-techniczne oraz przyrodnicze - klasy IV, V, VII szkół 

podstawowych i klasy II gimnazjalne w roku szkolnym 2017/2018. 

2. Zajęcia prowadzone będą przez nauczycieli posiadających kwalifikacje do nauczania przedmiotu  

i prowadzenia danego typu zajęć zgodne z wymogami dotyczącymi kwalifikacji określonymi przez MEN. 

3. Zajęcia co do zasady odbywają się na terenie szkół objętych projektem. Wyjątek stanowią wyjazdy 

edukacyjne do zewnętrznych instytucji edukacyjnych (np. Centrum Hewelianum), realizowane w ramach 

kółek zainteresowań pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia oraz opiekuna wycieczki. 

4. Zajęcia odbywają się zgodnie z planem zajęć ustalanym przez poszczególne placówki oświatowe. 

§ 3 

Rekrutacja Uczestników i Uczestniczek projektu 

1. Rekrutacja Uczestników i Uczestniczek prowadzona będzie zgodnie z zasadą równości szans  

i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych w zakresie możliwości udziału  

w oferowanych form wsparcia. 

2. Rekrutację przeprowadzają Koordynatorzy szkolni placówek oświatowych uczestniczących w projekcie pod 

nadzorem Dyrektorów zarządzających (dyrektorów szkół). 

3. Nabór jest otwarty i jawny. Rekrutacja prowadzona będzie w systemie ciągłym, przy założeniu 

konieczności zrealizowania wsparcia do 31 października 2018r., w tym: 

a. zajęcia z języka angielskiego rozwijające kompetencje kluczowe - okres wsparcia: wrzesień 2017 - 

czerwiec 2018,  

b. zajęcia z technik rozwijających umiejętności uczenia się - okres wsparcia: luty 2018 - październik 

2018,  

c. kółka zainteresowań matematyczno-techniczne oraz przyrodnicze - okres wsparcia: wrzesień 2017 - 

czerwiec 2018,  

z uwzględnieniem każdorazowo wcześniejszej rekrutacji przeprowadzonej przez poszczególne placówki 

oświatowe. 

4. Uczestnik / Uczestniczka projektu musi spełniać następujące kryteria kwalifikowalności: 

a. uczęszczać do placówki oświatowej podlegającej organowi prowadzącemu - Gminie Miejskiej 

Kościerzyna, 

b. uczęszczać w roku szkolnym 2017/2018 do odpowiedniej klasy placówki oświatowej zgodnie  

z deklarowanym zakresem wsparcia określonym w § 2 ust. 1, 

c. uczęszczać w roku szkolnym 2018/2019 do III klasy placówki oświatowej zgodnie z deklarowanym 

zakresem wsparcia określonym w § 2 ust. 1 pkt b, 

d. w przypadku deklarowanej woli udziału w kółkach zainteresowań:  

i. posiadać w roku szkolnym 2016/2017 średnią ocen w przedziale 3,5 - 5,0 z przedmiotów 

matematycznych bądź przyrodniczych (odpowiednio dla kółka zainteresowań matematyczno-

technicznego bądź przyrodniczego), 

ii. w przypadku uczęszczania do klasy IV, posiadać wiadomości matematyczne bądź przyrodnicze 

(odpowiednio dla kółka zainteresowań matematyczno-technicznego bądź przyrodniczego) nabyte 

w roku szkolnym 2016/2017 przynajmniej na poziomie dobrym.  



5. Opiekunowie prawni deklarujący wolę przystąpienia dziecka do udziału w projekcie w roku szkolnym 

2017/2018 zobowiązani są przedłożyć w placówce oświatowej następujące dokumenty rekrutacyjne:  

a. Deklarację uczestnictwa w projekcie - załącznik nr 1 do Regulaminu, 

b. Zaświadczenie dotyczące ocen ucznia - załącznik nr 2 do Regulaminu (dotyczy potwierdzenia 

kwalifikowalności w ramach naboru na kółka zainteresowań), 

c. Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania - załącznik nr 3 do Regulaminu, 

d. Oświadczenie uczestnika Projektu w odniesieniu do zbiorów: Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Pomorskiego na lata 2014-2020 – dane uczestników indywidualnych - załącznik nr 4 do Regulaminu, 

e. Oświadczenie uczestnika Projektu w odniesieniu do zbioru: Centralny system teleinformatyczny 

wspierający realizację programów operacyjnych - załącznik nr 5 do Regulaminu. 

6. Opiekunowie prawni deklarujący wolę przystąpienia dziecka do udziału w projekcie w roku szkolnym 

2018/2019 zobowiązani są przedłożyć w placówce oświatowej następujące dokumenty rekrutacyjne: 

a. Deklarację uczestnictwa w projekcie w roku szkolnym 2018/2019 - załącznik nr 6 do Regulaminu, 

b. Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania w roku szkolnym 2018/2019 - załącznik nr 

7 do Regulaminu, 

c. Oświadczenie uczestnika Projektu w odniesieniu do zbioru: „Centralny system teleinformatyczny 

wspierający realizację programów operacyjnych” - załącznik nr 8 do Regulaminu, 

d. Oświadczenie uczestnika Projektu w odniesieniu do zbioru: „Zarządzanie Regionalnym Programem 

Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”- załącznik nr 9 do Regulaminu. 

Opiekunowie prawni deklarujący wolę kontynuowania przez dziecko udziału w projekcie w roku szkolnym 

2018/2019 zobowiązani są przedłożyć w placówce oświatowej wyłącznie dokument określony w pkt a. 

7. Szczegółowe informacje nt. przetwarzania danych osobowych opiekunów prawnych uczestników projektu 

zawiera Klauzula informacyjna stanowiąca załącznik nr 10 do Regulaminu. Treść klauzuli dostępna jest  

w siedzibie Gminy Miejskiej Kościerzyna wskazanej w § 1 ust. 3 oraz w sekretariatach placówek 

oświatowych uczestniczących w projekcie wskazanych w § 1 ust. 4. 

8. W przypadku rekrutacji na zajęcia określone w § 2 ust. 1 pkt a i b, Koordynatorzy szkolni przy udziale 

wychowawców klas kwalifikują na zajęcia w projekcie co do zasady wszystkie dzieci:  

a. uczące się w roku szkolnym 2017/2018 w placówkach oświatowych wskazanych w § 1 ust. 4  

w klasach I, II, III, IV szkół podstawowych. Warunkiem udziału dziecka w projekcie jest w tym 

przypadku wyrażenie woli uczestnictwa w projekcie przez opiekuna prawnego dziecka poprzez 

przedłożenie dokumentów rekrutacyjnych, o których mowa w ust. 5 pkt a, c - e; 

b. uczące się w roku szkolnym 2018/2019 w placówkach oświatowych wskazanych w § 1 ust. 4  

w klasach III szkół podstawowych. Warunkiem udziału dziecka w projekcie jest w tym przypadku 

wyrażenie woli uczestnictwa w projekcie przez opiekuna prawnego dziecka poprzez przedłożenie 

dokumentów rekrutacyjnych, o których mowa w ust. 6 pkt a - d, a w przypadku kontynuacji 

uczestnictwa w projekcie dokumentu określonego w ust. 6 pkt a. 

9. W przypadku rekrutacji na zajęcia określone w § 2 ust. 1 pkt c, dzieci rekrutowane są  z klas IV, V, VII szkół 

podstawowych i klas II gimnazjalnych do 56 grup 10-osobowych. Warunkiem udziału dziecka w projekcie 

jest w tym przypadku wyrażenie woli uczestnictwa w projekcie przez opiekuna prawnego dziecka poprzez 

przedłożenie dokumentów rekrutacyjnych, o których mowa w ust. 5 pkt a - e.   

10. W przypadku większej liczby osób spełniających kryteria kwalifikowalności dla kółek zainteresowań niż 

liczba dostępnych miejsc, pierwszeństwo w zakwalifikowaniu do udziału w zajęciach mają dzieci  

z najniższymi ocenami, zgodnie z warunkiem określonym w ust. 4 pkt c. W dalszej kolejności decyduje 

kolejność zgłoszeń. 

11. W przypadku trudności ze zrekrutowaniem wymaganej liczby Uczestników / Uczestniczek na kółka 

zainteresowań, dopuszcza się poszerzenie wymaganego zakresu średniej ocen z przedmiotów 

odpowiednio matematycznych lub przyrodniczych (w zależności od typu kółka zainteresowań) bądź udział 



w projekcie dzieci z innych klas, z zastrzeżeniem uzyskania zgody Koordynatora projektu. Dopuszcza się 

niewielkie zwiększenia/zmniejszenia liczby Uczestników i Uczestniczek w poszczególnych grupach  

w stosunku do zakładanej liczebności grupy z zastrzeżeniem zachowania łącznej wymaganej liczby osób - 

Uczestników / Uczestniczek projektu.  

12. Koordynatorzy szkolni sporządzają listy uczniów i uczennic zakwalifikowanych do udziału w projekcie, które 

podlegają zatwierdzeniu przez Dyrektora zarządzającego i Koordynatora projektu. Powyższe listy będą 

dostępne w danej placówce oświatowej. 

13. Osoby, które z powodu braku miejsc nie zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie, zostaną 

umieszczone na listach rezerwowych. 

14. Uczeń/uczennica co do zasady może uczestniczyć tylko w jednej formie wsparcia, o której mowa w § 2 ust. 

1 pkt c. W szczególnych przypadkach, wynikających zwłaszcza z trudności ze zrekrutowaniem właściwej 

liczby osób, dopuszcza się udział osoby w więcej niż jednej formie wsparcia. Powyższe wymaga zgody 

Koordynatora projektu. 

§ 4 

Prawa i obowiązki Uczestników i Uczestniczek projektu 

1. Udział Uczestników i Uczestniczek w projekcie jest dobrowolny i bezpłatny. 

2. Uczestnicy i Uczestniczki są zobowiązani: 

a. systematycznie i punktualnie uczestniczyć w zajęciach zgodnie z wyznaczonym planem zajęć (w co 

najmniej 70% zadeklarowanej liczby godzin), 

b. przestrzegać ogólnych zasad funkcjonowania i współżycia w grupie, 

c. stosować się do poleceń nauczyciela prowadzącego zajęcia, 

d. uczestniczyć w badaniach kompetencji przeprowadzanych na potrzeby monitoringu projektu przez 

nauczycieli prowadzących zajęcia.  

3. Opiekunowie wyrażając zgodę na udział dziecka w projekcie wyrażają jednocześnie zgodę na 

udostępnienie wizerunku dziecka w trakcie realizacji projektu, tzn. udzielają nieodwołalnego  

i nieodpłatnego prawa wielokrotnego wykorzystywania zdjęć z wizerunkiem dziecka, bez konieczności 

uzyskiwania każdorazowo ich akceptacji, oraz wyrażają zgodę na wykorzystywanie wykonanych zdjęć 

wyłącznie w celu informowania o projekcie i jego promocji. 

§ 5 

Nieobecności. Zasady rezygnacji z udziału w projekcie  

1. Za kontakt z Uczestnikami projektu i opiekunami prawnymi odpowiadają Koordynatorzy szkolni, pod 

nadzorem Dyrektorów zarządzających. 

2. Nieobecności na zajęciach powinny być usprawiedliwiane w formie pisemnej przez opiekuna prawnego.  

3. W przypadku nieobecności nieusprawiedliwionych przekraczających więcej niż 70% zrealizowanych zajęć, 

dopuszcza się możliwość skreślenia ucznia z listy Uczestników projektu.   

4. W uzasadnionych przypadkach (np. zdarzenie losowe, długotrwała choroba, zmiana miejsca 

zamieszkania) Uczestnik / Uczestniczka ma prawo rezygnacji z udziału w projekcie. Powyższe wymaga 

złożenia przez opiekuna prawnego Uczestnika pisemnego oświadczenia o przyczynie rezygnacji w terminie 

7 dni od momentu jej zaistnienia. Oświadczenie należy przedłożyć Koordynatorowi szkolnemu.    

5. W przypadku rezygnacji bądź skreślenia Uczestnika / Uczestniczki z projektu jego miejsce w projekcie 

zajmuje pierwsza osoba z listy rezerwowej, pod warunkiem potwierdzenia woli udziału w projekcie poprzez 

wypełnienie deklaracji uczestnictwa.  

§ 6 

Monitoring i kontrola 



1. Uczestnicy i Uczestniczki projektu podlegają procesowi monitoringu i kontroli. 

2. Monitoring i ewaluacja polegają na gromadzeniu i analizowaniu danych ilościowych i jakościowych w celu 

zapewnienia zgodności realizacji projektu z założonymi rezultatami, w tym w zakresie osiągnięć 

edukacyjnych Uczestników i Uczestniczek projektu. 

3. Nauczyciele prowadzący zajęcia prowadzą bieżącą kontrolę frekwencji poprzez listy obecności (dotyczy 

także wyjazdów edukacyjnych). 

4. Nauczyciele prowadzą monitoring osiągnięć edukacyjnych Uczestników i Uczestniczek projektu poprzez 

odpowiednie badania kompetencji. 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin obowiązuje w okresie realizacji projektu. 

2. Kwestie nieuregulowane w Regulaminie rozstrzygane będą przez Koordynatora projektu. 

3. Zastrzega się prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają formy 

pisemnej. 



   

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 

Deklaracja uczestnictwa w projekcie 

  

 Ja, niżej podpisany(a),  

  

 ..................................................................................................................................................................... 
 (Imię i nazwisko składającego oświadczenie) 

  

 zam. ............................................................................................................................................................ 
 (adres zamieszkania: miejscowość, ulica, numer domu/mieszkania, kod) 

  

 Telefon kontaktowy: .......................................................... Nr PESEL: ....................................................... 

  

a) wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego syna / mojej córki 

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

 (imię i nazwisko dziecka) 
  
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 (PESEL dziecka) 

  

 w projekcie pt. „Edukacja kluczem do przyszłości – podniesienie kompetencji kościerskich uczniów”  

nr RPPM.03.02.01-22-0175/15-00 realizowanym przez Gminę Miejską Kościerzyna w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 

3. Edukacja, Działanie 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej; 

b) oświadczam, iż moje dziecko spełnia kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w projekcie, 

tzn.: 

- uczęszcza do placówki oświatowej podlegającej organowi prowadzącemu - Gminie Miejskiej 

Kościerzyna (beneficjent projektu) 

- uczęszcza w roku szkolnym 2017/2018 do klasy ….… szkoły podstawowej/klasy ……. gimnazjalnej  

w szkole podstawowej*, w ramach której deklaruję udział mojego dziecka w zajęciach**: 

  zajęcia z języka angielskiego  

  kółka zainteresowań matematyczno-techniczne 

  kółka zainteresowań przyrodnicze 

  zajęcia z technik rozwijających umiejętność uczenia się  

- w przypadku objęcia zajęciami w postaci kółek zainteresowań**:  

  uzyskało w roku szkolnym 2016/2017 średnią ocen w przedziale 3,5 - 5,0 z przedmiotów 

matematycznych/przyrodniczych***  

 w przypadku, gdy dziecko uczęszcza do klasy IV, nabyło w roku szkolnym 2016/2017 wiadomości 

matematyczne/przyrodnicze*** przynajmniej na poziomie dobrym  



   

 

 

W załączeniu przedkładam zaświadczenie wystawione przez placówkę oświatową. 

 c) zapoznałem się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie i akceptuję jego zapisy; 

 d) zostałem/am poinformowany/a, iż moje dziecko uczestniczy w projekcie współfinansowanym przez 

Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020; 

 e) zostałem/am poinformowany/a, iż udział mojego dziecka w projekcie jest bezpłatny; 

 f) zobowiązuję się do zapewnienia regularnego i punktualnego uczestnictwa mojego dziecka  

w zajęciach; 

 g) jestem świadomy/a, że obecność mojego dziecka na zajęciach jest obowiązkowa. Usprawiedliwienia 

nieobecności mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej przez rodzica/opiekuna prawnego; 

h) wyrażam zgodę na udostępnienie wizerunku mojego dziecka w trakcie realizacji projektu - udzielam 

nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa wielokrotnego wykorzystywania zdjęć z wizerunkiem mojego 

dziecka, bez konieczności uzyskiwania każdorazowo mojej akceptacji. Wyrażam zgodę na 

wykorzystywanie wykonanych zdjęć wyłącznie w celu informowania o projekcie i jego promocji. 

i) zostałem/am pouczony/a o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą. 

Oświadczam, że dane zawarte w niniejszej deklaracji są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym, 

potwierdzam ich prawdziwość własnoręcznym podpisem. 

 

 

 

  

Kościerzyna, ………………..r. 

  

 …………………………………………. 

   czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego  
 uczestnika projektu 

 

 

* wpisać właściwą klasę  

** właściwe zaznaczyć stawiając znak „x” 

*** niepotrzebne skreślić (w zależności od typu kółka zainteresowań) 

 



   

 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu 

 

Zaświadczenie dotyczące ocen ucznia  

 
 

 

………………………………………….. 

pieczęć szkoły 

  

  

 Niniejszym potwierdzam, że  
  
 …………..………………………………………………………………………………………………………….. 

 (imię i nazwisko dziecka) 
  
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 (PESEL dziecka) 
 

(właściwe zaznaczyć stawiając znak „x”) 

 uzyskał/a w roku szkolnym 2016/2017 średnią ocen z przedmiotów matematycznych/przyrodniczych* 

na poziomie ………….. 

 w przypadku ucznia rozpoczynającego naukę w klasie IV - stwierdza się, że poziom nabytych 

wiadomości matematycznych/przyrodniczych* jest: bardzo dobry/dobry/dostateczny/niedostateczny* 

 

Niniejsze zaświadczenie wydaje się na wniosek rodzica/opiekuna prawnego dziecka, na potrzeby 

rekrutacji do projektu pt. „Edukacja kluczem do przyszłości – podniesienie kompetencji kościerskich 

uczniów” nr RPPM.03.02.01-22-0175/15-00 realizowanego przez Gminę Miejską Kościerzyna w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 

3. Edukacja. 

 

 

  

 …………………………………………. 

  

 …………………………………………. 

 (miejscowość, data)  (pieczęć i podpis)  

 

* niepotrzebne skreślić  

 



 

 

Załącznik nr 3 do Regulaminu 
 

Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania  

na potrzeby realizacji przez Gminę Miejską Kościerzyna projektu pt.  

„Edukacja kluczem do przyszłości – podniesienie kompetencji kościerskich uczniów” 

nr RPPM.03.02.01-22-0175/15-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3. Edukacja 

 

Imię 
 

 

Nazwisko 
 

 

Data urodzenia 
 

 

Pesel 
 

 

Płeć 
 

 

Wiek w chwili przystępowania do projektu 
 

 

Dane kontaktowe uczestnika: 
 

Województwo 
 

 

Powiat 
 

 

Gmina 
 

 

Miejscowość 
 

 

Ulica 
 

 

Nr budynku 
 

 

Nr lokalu 
 

 

Kod pocztowy 
 

 

Telefon kontaktowy rodzica/opiekuna 
prawnego 

 

Adres e-mail rodzica/opiekuna prawnego 
 

 

Imiona rodziców/opiekunów 
 

 

Osoba należąca do mniejszości narodowej 
lub etnicznej 

Tak     Nie  Odmowa podania informacji      

Migrant 
 

Tak     Nie  Odmowa podania informacji      



 

Osoba obcego pochodzenia 
 

Tak     Nie  Odmowa podania informacji      

Osoba z niepełnosprawnościami* 
 

Tak     Nie  Odmowa podania informacji      

Osoba przebywająca w gospodarstwie 
domowym bez osób pracujących 

Tak     Nie 
 

w tym w gospodarstwie domowym z dziećmi 
pozostającymi na utrzymaniu 

Tak     Nie 

Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym 
się z jednej osoby dorosłej i dzieci 
pozostających na utrzymaniu 

Tak     Nie   

Osoba w innej niekorzystnej sytuacji 
społecznej (innej niż wymienione powyżej) 

Tak     Nie  Odmowa podania informacji      

 
Zostałem/am pouczony/a o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą. 
Oświadczam, że dane zawarte w niniejszym formularzu są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym, 
potwierdzam prawdziwość przekazanych danych własnoręcznym podpisem. 
 
 
 

  

  

 …………………………………………. 

  

 …………………………………………. 

 miejscowość, data  czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 
uczestnika projektu 

 

 

 
*Za osoby z niepełnosprawnościami uznaje się osoby niepełnosprawne w świetle przepisów ustawy  
z dnia 27 sierpnia 1997r.o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób 
niepełnosprawnych (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 2046), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi,  
o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. 2017  
nr 0 poz. 882), tj. osoby z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan 
zdrowia. 



 

 

Załącznik nr 4 do Regulaminu 
 

Oświadczenie uczestnika Projektu w odniesieniu do zbiorów:  

Regionalny Program Operacyjny  Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz Regionalny Program 

Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – dane uczestników indywidualnych 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO UCZESTNIKA PROJEKTU  

 

W związku z przystąpieniem do Projektu pn. „Edukacja kluczem do przyszłości – podniesienie kompetencji 

kościerskich uczniów” oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż w odniesieniu do zbiorów: Regionalny 

Program Operacyjny  Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – dane uczestników indywidualnych: 

1. administratorem moich danych osobowych jest Zarząd Województwa Pomorskiego pełniący funkcję Instytucji 

Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, 

mający siedzibę przy ul. Okopowej 21/27 w Gdańsku (80-810),  

 

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

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.) – 

dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Pomorskiego na lata 2014-2020 na podstawie:  

1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 

ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego  

i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347  

z 20.12.2013r.), 

2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.  

w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu 

„Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE)  

nr 1080/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r.), 

3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.  

w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 

(Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r.), 

4. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217), 

5. Umowa Partnerstwa - dokument, zatwierdzony przez Komisję Europejską w dniu 23 maja 2014 r., 

wyznaczający kierunki interwencji funduszy europejskich w Polsce w latach 2014-2020 w ramach trzech 

polityk unijnych: Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybołówstwa, 

6. Kontrakt Terytorialny dla Województwa Pomorskiego – umowa zawarta pomiędzy Rządem Polskim  

a Samorządem Województwa Pomorskiego w dniu 19 grudnia 2014 r. , będąca wynikiem dwustronnych 

negocjacji. Stanowi zobowiązanie strony rządowej i samorządowej do realizacji celów i przedsięwzięć 



priorytetowych, które mają istotne znaczenie zarówno dla rozwoju kraju, jaki i województwa,  

w perspektywie 2020 r., oraz określa sposób ich finansowania, koordynacji i realizacji. 

 

3. moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Projektu „Edukacja kluczem do 

przyszłości – podniesienie kompetencji kościerskich uczniów”, w szczególności potwierdzania 

kwalifikowalności wydatków, udzielania wsparcia uczestnikom Projektu, ewaluacji, monitoringu, kontroli, 

audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020), współfinansowanego  

z EFS oraz zapewnienia obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania do publicznej wiadomości 

informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie z RPO WP 2014-2020, współfinansowanego z EFS, 

 

4. moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Zarządzającej - Zarząd Województwa 

Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, beneficjentowi Projektu – Gmina Miejska Kościerzyna  

ul. 3 Maja 9a, 83-400 Kościerzyna oraz podmiotom, które świadczą usługi na jego rzecz, w związku  

z realizacją Projektu. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania 

ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej, lub beneficjenta. Moje dane osobowe mogą zostać również 

powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, oraz beneficjenta 

kontrole i audyt w ramach RPO WP 2014-2020, 

5. podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości 

udzielenia wsparcia w ramach Projektu, 

6. mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

 

 

 

 

…..……………………………..                                             ………………………………………………………………………………. 
MIEJSCOWOŚĆ I DATA                                             CZYTELNY PODPIS RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO                                       

UCZESTNIKA PROJEKTU 
 

 

 



 

 

Załącznik nr 5 do Regulaminu 

 
Oświadczenie uczestnika Projektu w odniesieniu do zbioru: 

Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych 

   

 

OŚWIADCZENIE RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO UCZESTNIKA PROJEKTU 

 

 

W związku z przystąpieniem do Projektu pn. „Edukacja kluczem do przyszłości – podniesienie kompetencji 

kościerskich uczniów” oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż w odniesieniu do zbioru: Centralny system 

teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych: 

1. administratorem moich danych osobowych jest Minister Rozwoju pełniący funkcję Instytucji Powierzającej, 

mający siedzibę przy pl. Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie (00-507),  

 

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

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.) – 

dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Pomorskiego na lata 2014-2020 na podstawie:  

1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 

ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego  

i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347  

z 20.12.2013r.), 

2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.  

w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE)  

nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r.), 

3. Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiające 

szczegółowe przepisy wykonawcze do Rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Rady (UE)  

nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz 

szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentem, beneficjentami  

a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi, 

4. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 217), 

5. Porozumienie w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach Centralnego systemu 

teleinformatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych w związku z realizacją 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Nr 

RPPM/12/2015. 

 



 

3. moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Projektu „Edukacja kluczem do 

przyszłości – podniesienie kompetencji kościerskich uczniów”, w szczególności zarządzania, kontroli, audytu, 

ewaluacji, sprawozdawczości i raportowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Pomorskiego na lata 2014-2020,współfinansowanego z EFS oraz zapewnienia realizacji obowiązku 

informacyjnego dotyczącego przekazywania do publicznej wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących 

wsparcie z funduszy spójności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 

na lata 2014-2020, współfinansowanego z EFS, 

 

4. moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Zarządzającej - Zarząd Województwa 

Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, beneficjentowi Projektu – Gmina Miejska Kościerzyna  

ul. 3 Maja 9a, 83-400 Kościerzyna oraz podmiotom, które świadczą usługi na jego rzecz, w związku  

z realizacją Projektu. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania 

ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Powierzającej, Instytucji Zarządzającej lub beneficjenta. Moje dane 

osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji 

Powierzającej, Instytucji Zarządzającej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach RPO WP 2014-2020, 

 

5. podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości 

udzielenia wsparcia w ramach Projektu, 

 

6. mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
…..……………………………..                                             ………………………………………………………………………………. 
MIEJSCOWOŚĆ I DATA                                             CZYTELNY PODPIS RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO                                       

UCZESTNIKA PROJEKTU 
 



   

 

 

Załącznik nr 6 do Regulaminu 

 

Deklaracja uczestnictwa w projekcie w roku szkolnym 2018/2019 

  

 Ja, niżej podpisany(a),  

  

 ..................................................................................................................................................................... 
 (Imię i nazwisko składającego oświadczenie) 

  

 zam. ............................................................................................................................................................ 
 (adres zamieszkania: miejscowość, ulica, numer domu/mieszkania, kod) 

  

 ………………………………………………telefon kontaktowy: ................................................................... 

  

a) wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego syna / mojej córki 

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

 (imię i nazwisko dziecka) 
  
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 (PESEL dziecka) 

  

 w projekcie pt. „Edukacja kluczem do przyszłości – podniesienie kompetencji kościerskich uczniów”  

nr RPPM.03.02.01-22-0175/15-00 realizowanym przez Gminę Miejską Kościerzyna w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 

3. Edukacja, Działanie 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej; 

b) oświadczam, iż moje dziecko spełnia kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w projekcie, 

tzn.: 

- uczęszcza do placówki oświatowej podlegającej organowi prowadzącemu - Gminie Miejskiej 

Kościerzyna (beneficjent projektu), 

- uczęszcza w roku szkolnym 2018/2019 do klasy III szkoły podstawowej, w ramach której deklaruję 

udział mojego dziecka w zajęciach z technik rozwijających umiejętność uczenia się;  

 c) zapoznałem się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie i akceptuję jego zapisy; 

 d) zostałem/am poinformowany/a, iż moje dziecko uczestniczy w projekcie współfinansowanym przez 

Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020; 

 e) zostałem/am poinformowany/a, iż udział mojego dziecka w projekcie jest bezpłatny; 

 f) zobowiązuję się do zapewnienia regularnego i punktualnego uczestnictwa mojego dziecka  

w zajęciach; 

 g) jestem świadomy/a, że obecność mojego dziecka na zajęciach jest obowiązkowa. Usprawiedliwienia 

nieobecności mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej przez rodzica/opiekuna prawnego; 



   

 

 

h) wyrażam zgodę na udostępnienie wizerunku mojego dziecka w trakcie realizacji projektu - udzielam 

nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa wielokrotnego wykorzystywania zdjęć z wizerunkiem mojego 

dziecka, bez konieczności uzyskiwania każdorazowo mojej akceptacji. Wyrażam zgodę na 

wykorzystywanie wykonanych zdjęć wyłącznie w celu informowania o projekcie i jego promocji; 

i) zostałem/am pouczony/a o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą. 

Oświadczam, że dane zawarte w niniejszej deklaracji są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym, 

potwierdzam ich prawdziwość własnoręcznym podpisem; 

j) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych w niniejszym dokumencie 

na potrzeby procesu rekrutacji oraz utrzymania kontaktu w okresie uczestnictwa dziecka w zajęciach 

edukacyjnych.  

k) oświadczam, że zapoznałem się z Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych 

osobowych stanowiącą załącznik nr 10 do Regulaminu. 

 

  

Kościerzyna, ………………..r. 

  

 …………………………………………. 

   czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego  
 uczestnika projektu 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 7 do Regulaminu 
 

Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania w roku szkolnym 

2018/2019 na potrzeby realizacji przez Gminę Miejską Kościerzyna projektu pt.  

„Edukacja kluczem do przyszłości – podniesienie kompetencji kościerskich uczniów” 

nr RPPM.03.02.01-22-0175/15-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3. Edukacja 

 

Imię 
 

 

Nazwisko 
 

 

Data urodzenia 
 

 

Pesel 
 

 

Płeć 
 

 

Wiek w chwili przystępowania do projektu 
 

 

Dane kontaktowe uczestnika: 
 

Województwo 
 

 

Powiat 
 

 

Gmina 
 

 

Miejscowość 
 

 

Ulica 
 

 

Nr budynku 
 

 

Nr lokalu 
 

 

Kod pocztowy 
 

 

Telefon kontaktowy rodzica/opiekuna 
prawnego 

 

Adres e-mail rodzica/opiekuna prawnego 
 

 

Imiona rodziców/opiekunów 
 

 

Osoba należąca do mniejszości narodowej 
lub etnicznej 

Tak     Nie  Odmowa podania informacji      

Migrant 
 

Tak     Nie  Odmowa podania informacji      



 

Osoba obcego pochodzenia 
 

Tak     Nie  Odmowa podania informacji      

Osoba z niepełnosprawnościami* 
 

Tak     Nie  Odmowa podania informacji      

Osoba w innej niekorzystnej sytuacji 
społecznej  

Tak     Nie  Odmowa podania informacji      

 
Zostałem/am pouczony/a o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą. 
Oświadczam, że dane zawarte w niniejszym formularzu są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym, 
potwierdzam prawdziwość przekazanych danych własnoręcznym podpisem. 
 
 
 

  

  

 …………………………………………. 

  

 …………………………………………. 

 miejscowość, data  czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 
uczestnika projektu 

 

 

 
*Za osoby z niepełnosprawnościami uznaje się osoby niepełnosprawne w świetle przepisów ustawy  
z dnia 27 sierpnia 1997r.o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób 
niepełnosprawnych (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 2046), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi,  
o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. 2017  
nr 0 poz. 882), tj. osoby z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan 
zdrowia. 



 

 

Załącznik nr 8 do Regulaminu 
 

Oświadczenie uczestnika Projektu w odniesieniu do zbioru:  

„Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO UCZESTNIKA PROJEKTU  

 

W związku z przystąpieniem do Projektu „Edukacja kluczem do przyszłości – podniesienie kompetencji 
kościerskich uczniów” oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż w odniesieniu do zbioru „Centralny system 
teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych”: 

1. Administratorem danych osobowych uczestnika projektu jest minister właściwy ds. rozwoju regionalnego 
pełniący funkcję Instytucji Powierzającej, mający siedzibę przy ul. Wspólna 2/4 w Warszawie (00-926). 

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to e-mail: iod@miir.gov.pl. 

3. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r. – dane osobowe 
uczestnika projektu są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) i będą przetwarzane na podstawie:  

1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 
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 (Dz. Urz. UE L 347  
z 20.12.2013 r.); 

2. 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 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r.); 

3. 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 beneficjentem, beneficjentami  
a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi; 

4. 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.); 

5. Porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach Centralnego systemu 
teleinformatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych w związku z realizacją 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020  
Nr RPPM/12/2015. 

4. Dane osobowe uczestnika projektu będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Projektu „Edukacja 
kluczem do przyszłości – podniesienie kompetencji kościerskich uczniów”, w szczególności zarządzania, 
kontroli, audytu, ewaluacji, sprawozdawczości i raportowania w ramach RPO WP 2014-2020, 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz zapewnienia realizacji obowiązku 

mailto:iod@miir.gov.pl


informacyjnego dotyczącego przekazywania do publicznej wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących 
wsparcie z funduszy polityki spójności w ramach RPO WP 2014-2020, współfinansowanego z EFS. 
Następnie dane osobowe uczestnika projektu będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji 
dokumentów. 

5. Dane osobowe uczestnika projektu będą powierzone do przetwarzania Instytucji Zarządzającej - Zarząd 
Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, beneficjentowi realizującemu Projekt  - 
Gmina Miejska Kościerzyna ul. 3 Maja 9a, 83-400 Kościerzyna oraz podmiotom, które świadczą usługi na 
jego rzecz, w związku z realizacją Projektu.  

6. Odbiorcą danych osobowych uczestnika projektu będą: 

a. instytucje pośredniczące; 

b. podmioty świadczące usługi na rzecz Zarządu Województwa Pomorskiego w związku realizacją 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, w szczególności 
podmioty realizujące badania ewaluacyjne. 

c. podmioty świadczące usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych (np. dostawcom usług 
informatycznych). 

Takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z Instytucją Zarządzającą i tylko zgodnie z jej 
poleceniami. 

7. Dane będą przechowywane na czas realizacji Projektu, zgodnie z zachowaniem zasady trwałości, aż do 
czasu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów projektowych. 

8. Mam prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania. 

9. Mam prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam,  
iż przetwarzanie danych osobowych uczestnika projektu narusza przepisy RODO. 

10. Podanie danych osobowych uczestnika projektu jest niezbędne do realizacji ustawowych obowiązków IZ 
RPO WP związanych z procesem aplikowania o środki unijne i budżetu państwa oraz realizacji projektów  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Jestem 
zobowiązany/a do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości 
uczestnictwa w powyższym procesie. 

11. Dane osobowe uczestnika projektu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (nie ma 
profilowania). 
 

 

                           

     (miejscowość i data) (czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego uczestnika 

projektu) 

 

 



 

 

Załącznik nr 9 do Regulaminu 
 

Oświadczenie uczestnika Projektu w odniesieniu do zbioru:  

„Zarządzanie Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020” 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO UCZESTNIKA PROJEKTU  

 

W związku z przystąpieniem do Projektu „Edukacja kluczem do przyszłości – podniesienie kompetencji 
kościerskich uczniów” oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż w odniesieniu do zbioru: „Zarządzanie 
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”: 

1. Administratorem danych osobowych uczestnika projektu będzie Zarząd Województwa Pomorskiego pełniący 
funkcję Instytucji Zarządzającej (IZ) dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 
na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020), mający siedzibę przy  ul. Okopowej 21/27 w Gdańsku (80-810). 

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to e-mail: iod@pomorskie.eu lub tel. 58 32 68 518. 

3. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r. – dane osobowe 
uczestnika projektu są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) i będą przetwarzane na podstawie:  

1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 
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 (Dz. Urz. UE L 347  
z 20.12.2013 r.); 

2. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.  
w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu 
„Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE)  
nr 1080/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r.); 

3. 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 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r.); 

4. 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.); 

5. Umowy Partnerstwa - dokumentu, zatwierdzonego przez Komisję Europejską w dniu 23 maja 2014 r., 
wyznaczającego kierunki interwencji funduszy europejskich w Polsce w latach 2014-2020 w ramach 
trzech polityk unijnych: Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybołówstwa; 

6. Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Pomorskiego  – umowy zawartej pomiędzy Rządem Polskim 
a Samorządem Województwa Pomorskiego w dniu 19 grudnia 2014 r., będącej wynikiem dwustronnych 
negocjacji. Stanowi zobowiązanie strony rządowej i samorządowej do realizacji celów i przedsięwzięć 
priorytetowych, które mają istotne znaczenie zarówno dla rozwoju kraju, jaki i województwa,  
w perspektywie 2020 r., oraz określa sposób ich finansowania, koordynacji i realizacji. 



4. Dane osobowe uczestnika projektu będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Projektu „Edukacja 
kluczem do przyszłości – podniesienie kompetencji kościerskich uczniów”, w szczególności potwierdzania 
kwalifikowalności wydatków, udzielania wsparcia uczestnikom Projektu, ewaluacji, monitoringu, kontroli, 
audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WP 2014-2020, 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz zapewnienia realizacji obowiązku 
informacyjnego dotyczącego przekazywania do publicznej wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących 
wsparcie z RPO WP 2014-2020, współfinansowanego z EFS. Następnie dane osobowe uczestnika projektu 
będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów. 

5. Dane osobowe uczestnika projektu będą przetwarzane przez Instytucję Zarządzającą - Zarząd Województwa 
Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk oraz zostały powierzone do przetwarzania beneficjentowi 
realizującemu Projekt - Gmina Miejska Kościerzyna ul. 3 Maja 9a, 83-400 Kościerzyna oraz podmiotom, 
które świadczą usługi na jego rzecz, w związku z realizacją Projektu. 

6. Odbiorcą danych osobowych uczestnika projektu będą: 

a. instytucje pośredniczące; 

b. podmioty świadczące usługi na rzecz Zarządu Województwa Pomorskiego w związku realizacją 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, w szczególności 
podmioty realizujące badania ewaluacyjne. 

c. podmioty świadczące usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych (np. dostawcom usług 
informatycznych). 

Takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z Instytucją Zarządzającą i tylko zgodnie z jej 
poleceniami. 

7. Dane uczestnika projektu będą przechowywane na czas realizacji Projektu, zgodnie z zachowaniem zasad 
trwałości, aż do czasu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów projektowych. 

8. Mam prawo dostępu do treści danych uczestnika projektu oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania. 

9. Mam prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, 
iż przetwarzanie danych osobowych uczestnika projektu narusza przepisy RODO. 

10. Podanie danych osobowych uczestnika projektu jest niezbędne do realizacji ustawowych obowiązków IZ 
RPO WP związanych z procesem aplikowania o środki unijne i budżetu państwa oraz realizacji projektów w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Jestem 
zobowiązany/a do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości 
uczestnictwa w powyższym procesie. 

11. Dane osobowe uczestnika projektu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (nie ma 
profilowania). 
 

 

 

                           

     (miejscowość i data) (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika 

projektu) 

 



 

 

Załącznik nr 10 do Regulaminu 

 

Klauzula informacyjna 

 
 

W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”), informujemy o zasadach 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach. 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Kościerzyna z siedzibą przy ul. 3 Maja 9a, 83-400 

Kościerzyna, telefon: +48 58 680 23 49, email: urzad@koscierzyna.gda.pl. 

2. W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych 

za pomocą e-mail: kontakt@piodo.org.pl lub z Administratorem danych wskazanym w punkcie 1, z dopiskiem IOD. 

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu zapewnienia prawidłowości procesu rekrutacji oraz utrzymania niezbędnego 

kontaktu w okresie udziału Pani/Pana dziecka w zajęciach edukacyjnych przeprowadzanych w ramach projektu pt. „Edukacja 

kluczem do przyszłości – podniesienie kompetencji kościerskich uczniów” realizowanego przez Gminę Miejską Kościerzyna  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3. Edukacja, 

Działanie 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej.  

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści 

zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). 

5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w okresie realizacji Projektu, zgodnie z zachowaniem zasady trwałości Projektu, 

aż do czasu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów projektowych. 

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do: 

a) dostępu do swoich danych osobowych; 

b) poprawiania swoich danych osobowych; 

c) wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

d) wniesienia żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie; informujemy, że ma Pani/Pan prawo 

wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie - cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem; 

e) przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas swoich danych osobowych; 

f) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane/przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów 

prawa, w tym: 

a) placówce oświatowej realizującej zajęcia edukacyjne, w których będzie uczestniczyć Pani/Pana dziecko, dla której 

organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kościerzyna; 

b) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy 

publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z realizacji Umowy o dofinansowanie projektu nr RPPM.03.02.01-22-

0175/15-00 z dnia 25.11.2016r.; 

c) innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Miejską Kościerzyna przetwarzają dane 

osobowe, dla których Administratorem jest Burmistrz Kościerzyny. 

8. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu. 

9. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny. 


