
 
 
 

Projekt pt. „Zawód przyszłości” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. 

Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i udziału w Projekcie „Zawód przyszłości” współfinansowanym w ramach RPO Województwa 
Dolnośląskiego, Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 10.4.1 
Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy-konkursy horyzontalne. 

 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W PROJEKCIE „ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI” 
 

             DLA UCZNIÓW/UCZENNIC 
 
Proszę o zakwalifikowanie mnie do udziału w Projekcie „ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI” współfinansowanym w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku 
pracy, Poddziałanie 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy-konkursy horyzontalne.  
 

TYTUŁ PROJEKTU „ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI” 

Nr Projektu RPDS. 10.04.01-02-0019/20 

Priorytet, w ramach którego 
realizowany jest Projekt 

X Edukacja 

Działanie w ramach, którego 
realizowany jest Projekt 

10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy 

Poddziałanie w ramach, którego 
realizowany jest Projekt 

10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy-

konkursy horyzontalne 

Beneficjent (Lider Projektu) 
Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego, Al. Ujazdowskie 18/16 ,00-478 

Warszawa 

Partner Projektu 

Powiat Zgorzelecki ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 8a; 59-900 Zgorzelec; Powiat 
Głogowski ul. Gen. W. Sikorksiego 21; 67-200 Głogów; Województwo Dolnośląskie ul. Wyb. 

Juliusza Słowackiego 12-14; 50-411 Wrocław; Powiat Legnicki pl. Słowiański 1; 59-220 
Legnica 

Termin realizacji Projektu od 01.09.2021 r. do 31.08.2023 r. 

                                DANE OSOBOWE UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU „ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI” 

IMIĘ (IMIONA): 
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Oświadczam, iż jestem Uczniem/Uczennicą: 
 Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu; ul. Francuska 6, 59-900 Zgorzelec (tech/szk. branżowa I st.), 
kierunku: 

 gastronomicznego 
 logistycznego 
 hotelsrkiego 
 budowlanego 
 samochodowo-mechanicznego 
 ekonomicznego 
 organizacji reklamy 
 

 Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. M. Grzegorzewskiej; ul. Armii Krajowej 10, 59-900 Zgorzelec 
(szk. branżowa I st./ szk. przysposabiająca do pracy) 

 
 
 Zespołu Szkół Politechnicznych w Głogowie, ul. Plac Jana z Głogowa 7, 67-200 Głogów (tech/ szk. branżowa I st.), 
kierunku: 

 mechanicznego 

 informatycznego 

 elektrycznego 

 mechatronicznego 

 programistycznego 

 
 Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Głogowie; ul. K. Miarki 1, 67-200 Głogów (technikum), 
kierunku: 

 ekonomicznego 

 hotelsrskiego 

 logistycznego 

 gastronomicznego 

 
 Zespołu Szkół Przyrodniczych i Branżowych w Głogowie, ul. Folwarczna 55, 67-200 Głogów (technikum) 
kierunku: 

 architektury krajobrazu 

 leśnictwa 

 gedezyjego 

 weteranyjnego 

 
 Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie; ul. Wojska Polskiego 16, 59-225 Chojnów (technikum) kierunku: 

 ekonomicznego 

 hotelarskiego 

 gastronomicznego 

 mechanicznego 

 
 Dolnośląski Zespół Szkół w Biedrzychowicach; Biedrzychowice 20, 59-830 Olszyna (technikum) kierunku: 

 gastronomicznego 

 hotelarskiego 

 

DEKLARUJE CHĘĆ UDZIAŁU W NASTĘPUJĄCYCH FORMACH WSPARCIA (WŁAŚCIWE ZAZNACZYĆ KRZYŻYKIEM „X”) 

STAŻ UCZNIOWSKI DLA WSZYSTKICH KIERUNKÓW 

STAŻ UCZNIOWSKI 
 

KURSY, SZKOLENIA, WARSZTATY ZAWODOWE, WYJAZDY EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW 

Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu 

Animacja czasu wolnego 
 
 

Spawanie MAG 
 
 

Warszataty baristyczne  

Warsztaty barmańskie  

Warsztaty carvingu  
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Warsztaty z kuchni molekularnej  

Warsztaty z cukiernictwa 
 

Warsztaty kulinarne prowadzone np. przez szefów kuchni w hotelach 
 

Warszataty z Savoir-vivre 
 

Grafika komputerowa – program Corel Draw 
 

Wóżek jezdniowy wraz z bezpieczną wymiana butli 
 

Warsztaty fotograficzne – fotgrafia produktowa 
 

Strzyżenie i stylicacja włosów 
 

Stylizacja paznokci i wizaż 
 

Mała księgowość w firmie 
 

Laboratoria transportowo spedycjne 
 

Wycieczka zawodoznawcza z branży logistycznej, gastro-hotelarskie, ekonomiczno-reklamowego  
 

Wycieczka zawodoznawcza z branży budowlano-samochodowej 
 

Laboratorium 3 bloków tematycznych w Wyższej Szkole Logistycznej 
 

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. M. Grzegorzewskiej 

Kurs – Pomoc Kuchenna  
 

Kurs – Pomoc w sklepie 
 

Kurs – Pracownik pomocniczy w biurze  
 

Kurs – Pracownik gospodarczy z elementami ochrony mienia  
 

Kurs – Pracownik pomocniczy  obsługi hotelowej  
 

Kurs – Barista  
 

Kurs – Herbaciarz  
 

Kurs – Kelner  
 

Kurs – Dekolowanie stołu 
 

Kurs – Zdrowe gotowanie  
 

Zespołu Szkół Politechnicznych w Głogowie 

Kurs C# i .NET 
 

Kura Adobe Photoshop 
 

Szkolenie Blender – grafika 3D 
 

Kurs Python 
 

Programowanie aplikacji dla systemu Android – kurs podstawowy 
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HTML CSS z wprowadzeniem do JavaScript 
 

Architektura aplikacji webowych – JavaScript, Node.js, REST, Anguar, MongoDB 
 

MicroTik MTCNA 
 

 

Kurs spawania światłowodów 
 

Spawanie MAG i TIG z egzaminiem 
 

Oparator koparkoładowarki; koparki/ładowarki jednonaczyniowe  
 

Szkolenie do pracy na wysokościach (dostęp budowalny) 
 

SEP do 1kW z egzaminem 
 

INVENTOR Ist. 
 

Programowanie sterowników PLC Simatic S7300/400 kurs podstawowy 
 

Czujniki w aplikacjach przemysłowych – szkolenie praktyczne 
 

Programowanie Siemens SIMATIC S7-150 wTIA portal poziom 1 
 

Wyjazd edukacyjny na Robotic Arena 
 

Zespołu Szkół Przyrodniczych i Branżowych w Głogowie 

Kurs Florystyczny  
 

Kurs Obsługa Programu AutoCad 2D 
 

Kurs Kosztorysowanie od podstaw ( szkolenie Norma PrO) 
 

Kurs Ceramiki  
 

Kurs operatora drona VLOS do 5 kg 
 

Kurs Druku 3D 
 

Kurs groomerski  
 

Kurs nauki jazdy samochodem osobowym kat.B 
 

Autoprezentacja wobec pracodawcy  
 

Zajęcia indywidualne z doradcą zawodowym  
 

Zajęcia z pracy zespołowej, radzenie sobie ze stresem, warsztaty kreatywności  
 

Wycieczka zawododoznawcza do ogrodów typu Hortulus oraz do Kołobrzegu  
 

Wycieczka zawodoznawcza do Kórnika i Regalina z warsztatami  
 

Wycieczka zawodoznawcza do Muzeum Techniki Leśnej, Ośrodka Kultury Leśnej i Arboretum w 

Gołuchowie , zamku w Gołuchowie  

 

Wycieczka zawodoznawcza do Tatrzańskiego Parku Narodowego  
 

Wycieczka zawodoznawcza do Ośrodka hodowli zarodowej oraz hodowli zwierząt na Podlasiu  
 

Wycieczka zawodoznawcza do Arboretum Wojsławice ( technik architekrury krajobrazu, technik leśnik) 
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Wycieczka zawodoznawcza do Ogrodu zoologicznego oraz na Wydział Medycyny Weterynaryjnej  
 

Wycieczka do Poznania, udział a targach typu Gardenia  
 

Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie 

Warsztaty baristyczne  

Warsztaty barmańskie  

Warsztaty z cukiernictwa  

Warsztaty kulinarne  

Warsztaty z obsługi kasy fiskalnej z terminalem płatnicznym  

Wózek widłozy z egzaminem  

Targi HoReCa  

Doradztwo edukacyjno-zawodowe „Poruszanie się po rynku pracy”  

Wyjazd edukacyjny na wyższą uczelnie – gastronimiczno-hotelarską  

Wycieczka zawodoznawcza do hotelu w Karpaczu  

Targi MotorShow  

Dolnośląski Zespół Szkół w Biedrzychowicach  

Kurs barmański   

Kurs kelnerski   

Kurs baristyczny   

Kurs sommelierski   

Kurs carvingu  

Kurs savoir -vivre  

Kurs kuchnie świata – kuchnia japońska   

Kurs kuchnie świata – kuchnia góralska   

Kurs Decoupage i florystyka w dekoracji stołów   

Kurs Animacja czasu wolnego   

Kurs Jak radzić sobie z negatywnymi doświadczeniami, niska samoocena, autoprezentacja  

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Głogowie   

Kulinarne warsztaty – „Trendy w nowoczesnej gastronomii pod okiem eksperta kulinarnego”   

Zajęcia „ Gastro Show” - College  

Warsztaty „ Protokół Dyplomatyczny i Savovir Vivre”   

Warsztaty Hotel 2020 I stopnia  
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Warsztaty Hotel II stopnia  

Warsztaty „Hotel and Breakfast”   

Kurs kelnerski  

Kurs baristyczny  

Kurs barmański   

Kurs florystyczny  

Kurs animator czasu wolnego  

Kurs Nowoczesny Sekretariat   

Warsztaty „Profesjonalna organizacja narad i konferencji”  

Warsztaty 5s i ergonomia  

Warsztaty Funkcjonowanie nowoczesnych magazynów  

Warsztaty Rozwiązania i innowacyjne narzędzia w zakresie stansardów Systemu GS1  

Kurs Czas Pracy Kierowcy   

Szkolenie: E-logistyka, wykorzystanie ststemów informatycznych w logistyce  

Zajęcia z doradztwa edukacyjno – zawodowego – poruszanie się po rynku pracy  

Wyjazd edukacyjny Centrum Systrybucja IKEA w Jarostach   

Wyjazd Edukacyjny zwiedzanie hoteli w Karpaczu/Polanica Zdrój  

Wyjazd edukacyjny do Porty morskiego w Gdańsku   

Wyjazd na Uczelnię Wyższą do Poznania: organizacja welnes i spa.  

          
 ZASADY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI” 

 
1. Uczestnik/Uczestniczka Projektu „Zawód przyszłości” posiada status Ucznia/Uczennicy szkół biorących udział w 

projekcie (7 szkół: Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu ul. Francuska 6, 59-900 Zgorzelec, Powiatowy Zespół 
Szkół w Chojnowie ul. Wojska Polskiego 16, 59-225 Chojnów, Zespół Szkół Politechnicznych w Głogowie Plac Jana z 
Głogowa 7, 67-200 Głogów, Zespół Szkół Przyrodniczych i Branżowych w Głogowie ul. Folwarczna 55, 67 -200 Głogów, 
Dolnośląski Zespół Szkół w Biedrzychowichach Biedrzychowice 20, 59-830 Olszyna, Zespół Szkół im. Jana Pawła II w 
Głogowie ul. K.Miarki 1, 67-200 Głogów, Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Zgorzelcu ul. Armii Krajowej 10D, 
59-900 Zgorzelec. 

2. Uczestnik/Uczestniczka Projektu zobowiązuje się do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i udziału w Projekcie 
„Zawód przyszłości” oraz do jego przestrzegania. 

3. Uczestnik/Uczestniczka Projektu zobowiązuje się do wzięcia udziału w wybranych formach wsparcia, które zostaną 
przypisane przez Komisję Rekrutacyjną.  

4. Dla każdego/każdej z 784 Uczestników/Uczestniczek Projektu zostały przewidziane zajęcia doskonalące umiejętności 
zawodowe, tj. warsztaty/szkolenia/kursy oraz staże uczniowskie dla: 
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu: 133 uczestników/uczestniczek projektu  
Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie: 70 uczestników/uczestniczek projektu 
Zespół Szkół Politechnicznych w Głogowie: 180 uczestników/uczestniczek projektu 
Zespół Szkół Przyrodniczych i Branżowych w Głogowie: 90 uczestników/uczestniczek projektu  
Dolnośląski Zespół Szkół w Biedrzychowicach: 131 uczestników/uczestniczek projektu  
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Głogowie: 150 uczestników/uczestniczek projektu  
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Zgorzelcu: 30 uczestników/uczestniczek projektu 

5. W stażach uczniowskich może wziąć udział 632 Uczestników/Uczestniczek Projektu (uwaga: udziała w stażu możliwy 
jest tylko raz na cały projekt czyli uczestnik/uczestniczka projektu przystępując do projektu ze szkoły biorącej udział 
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w projekcie może odbyć staż tylko raz, jeśli zmieni szkołę na inną biorcej udział w projekcie nie ma możliwości dostania 
się drugi raz na staż)!!!!. 
Przewidziane staże w następującym podziale:  
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu: 107 staży  
Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie: 56 staży 
Zespół Szkół Politechnicznych w Głogowie: 144 staże 
Zespół Szkół Przyrodniczych i Branżowych w Głogowie: 76 staży 
Dolnośląski Zespół Szkół w Biedrzychowicach: 105 staży 
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Głogowie: 120 staży  
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Zgorzelcu: 24 staże 

6. Udział w zajęciach w ramach Projektu „Zawód przyszłości” jest bezpłatny i dobrowolny (z zastrzeżeniem punktu 
11/12/13). 

7. Zajęcia prowadzone będą w roku szkolnym 2021/2022, 2022/2023. 
8. Poszczególne zajęcia rozpoczną się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Beneficjenta wraz z Koordynatorem 

Szkoły. Informacja o rozkładzie danych form wsparcia będzie przekazywana w formie ustnej bądź pisemnej przez 
Koordynatora Szkoły.  

9. Uczestnik/Uczestniczka Projektu jest zobowiązany/a do obecności na minimum 90% godzin zajęć (dotyczy tylko 
i wyłączenie zajęć trwających dłużej niż 16 godzin). 

10. W przypadku zajęć trwających do 16 godzin włącznie Uczestnik/Uczestniczka Projektu zobowiązany/a jest do udziału 
w 100% godzin zajęć.  

11. W przypadku stażu uczniowskiego Uczestnik/Uczestniczka Projektu zobowiązany/a jest do 100% frekwencji. 
12. Punkt 9  i 10 nie dotyczy nieobecności usprawiedliwionych. 
13. Uczestnik/Uczestniczka Projektu jest zobowiązany/a do wypełnienia pre-testów, post-testów, ankiet ewaluacyjnych 

dostarczonych przez Beneficjenta Projektu/Koordynatora Szkoły/Trenera w trakcie przeprowadzanych zajęć, 
do własnoręcznego podpisywania się każdorazowo na listach obecności oraz do innych czynności, niezbędnych do 
przeprowadzenia prawidłowo zajęć.  
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Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i udziału w Projekcie „Zawód przyszłości” współfinansowanym w ramach RPO Województwa 
Dolnośląskiego, Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 
10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy-konkursy horyzontalne. 

 

WYPEŁNIA UCZESTNIK/UCZESTNCZKA PROJEKTU „ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI” 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

DOTYCZĄCA UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU „ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI” 
 

Świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie obejmującym Zbio r: 

Baza danych związanych z realizowaniem zadan  Instytucji Zarządzającej przez Zarząd Wojewo dztwa Dolnos ląskiego  

w ramach RPO WD 2014 – 2020) oraz Zbio r: Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programo w 

operacyjnych przez Administratora Danych, kto rym jest: 

 

1) Marszałek Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu 50-411, Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego- w odniesieniu do zbioru: „Baza danych związanych 
z realizowaniem zadan  Instytucji Zarządzającej przez Zarząd Wojewo dztwa Dolnos ląskiego w ramach RPO 
WD 2014 – 2020”; 

2) Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, mającego siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa –  
w odniesieniu do zbioru: „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programo w 
operacyjnych". 

 

Moje dane osobowe będą przetwarzane w celach realizacji projektu pn. „Zawód przyszłości”, w szczególności 

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

i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Dolnośląskiego 2014 –2020. Wyrażam także zgodę na przekazywanie moich danych innym podmiotom 

(jeśli zachodzi taka potrzeba) w związku z realizacją ww. celów. 

 
 

Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, że w tym przypadku nie ma zastosowania prawo 

do usunięcia danych, ponieważ przetwarzanie moich danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku 

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

Administratorzy.   

 

 

 
 
 

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

Czytelny podpis Uczestnika/Uczestniczki  
Projektu „Zawód przyszłości” 

 
 
 
 

…………………………………………………………………………… 
Czytelny podpis Rodzica/Opiekuna prawnego 

(w przypadku Uczestnika/Uczestniczki Projektu 
niepełnoletniego/ej) 

 
 
 

 
 



 
 
 

Projekt pt. „Zawód przyszłości” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. 

Załącznik nr 2a do Regulaminu rekrutacji i udziału w Projekcie „Zawód przyszłości” współfinansowanym w ramach 
RPO Województwa Dolnośląskiego, Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku 
pracy, Poddziałanie 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy-konkursy 
horyzontalne. 

 
WYPEŁNIA UCZESTNIK/UCZESTNCZKA PROJEKTU „ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI” 

 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU „ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI” 

 
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY REALIZOWANY W ZWIĄZKU Z ART. 13 I ART. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 
 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/79 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016, str.1), oraz w związku z przystąpieniem do Projektu w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 pn. „Zawód przyszłości” przyjmuję do wiadomości, 
iż: 

1) Administratorem moich danych jest: 

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

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

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

b) w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych 

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

2) Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:  

a) Baza danych związanych z realizowaniem zadań Instytucji Zarządzającej przez Zarząd Województwa 

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

b) Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych, e-mail 

iod@miir.gov.pl; 

3) Moje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji Projektu „Zawód przyszłości”, w szczególności 

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

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

związanych z odzyskiwaniem środków, celach archiwalnych oraz statystycznych; 

4) Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 

lit. b i c oraz art. 9 ust. 2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 

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

dane osobowe przetwarzane są na podstawie:  

a) 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, 

b) 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, 

c) 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.), 

d) 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 beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, 

certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str. 1). 

6) Odbiorcami moich danych osobowych będą: Instytucje Pośredniczące Regionalnym Programem Operacyjnym 

Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Beneficjent, Partner1 oraz podmioty, które na zlecenie beneficjenta 

 
1 Jeśli dotyczy 

mailto:inspektor@umwd.pl
mailto:iod@miir.gov.pl


 
 
 

Projekt pt. „Zawód przyszłości” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. 

uczestniczą w realizacji Projektu. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania 

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

Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 lub beneficjenta. Dane osobowe mogą zostać 

również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Ministra właściwego ds. rozwoju 

regionalnego, Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014 

- 2020 oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach RPO WD 2014 – 2020; 

7) Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na potrzeby rozliczenia Projektu, na potrzeby 

rozliczenia i zamknięcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 oraz 

do czasu zakończenia archiwizowania dokumentacji; 

8) Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest równoznaczna 

z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu. W zakresie danych szczególnych kategorii 

(o których mowa w art. 9 RODO), mam prawo odmowy ich podania, jednakże odmowa podania informacji 

dotyczących tych danych w przypadku Projektu skierowanego do grup charakteryzujących się przedmiotowymi 

cechami, skutkuje brakiem możliwości weryfikacji kwalifikowalności Uczestnika oraz prowadzi do 

niezakwalifikowania się do udziału w Projekcie.  

9) Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, 

prawo wniesienia sprzeciwu. W tym przypadku nie ma zastosowania prawo do usunięcia danych, ponieważ 

przetwarzanie moich danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego 

przetwarzania na mocy prawa Unii oraz prawa państwa członkowskiego, któremu podlegają Administratorzy.  

10) Mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznam, iż przetwarzanie danych 

osobowych narusza przepisy RODO; 

11) Moje dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej; 

12) Moje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

 

      

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

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

Czytelny podpis Uczestnika/Uczestniczki  
Projektu „Zawód przyszłości” 

 
 
 
 

…………………………………………………………………………… 
Czytelny podpis Rodzica/Opiekuna prawnego 

(w przypadku Uczestnika/Uczestniczki Projektu 
niepełnoletniego/ej) 

 
 
 
 
 

 
 

 



 
 
 

Projekt pt. „Zawód przyszłości” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. 

 
Załącznik nr 2b do Regulaminu rekrutacji i udziału w Projekcie „Zawód przyszłości” współfinansowanym w ramach 

RPO Województwa Dolnośląskiego, Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku 

pracy, Poddziałanie 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy-konkursy 

horyzontalne. 

 

WYPEŁNIA RODZIC/OPIEKUN PRAWNY 
 W PRZYPADKU UCZESTNIKA NIEPEŁNOLETNIEGO/ UCZESTNICZKI NIEPŁNOLETNIEJ PROJEKTU „ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI” 

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  
DOTYCZĄCA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU „ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI” 

 

Świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie obejmującym Zbio r: 

Baza danych związanych z realizowaniem zadan  Instytucji Zarządzającej przez Zarząd Wojewo dztwa Dolnos ląskiego  

w ramach RPO WD 2014 – 2020) oraz Zbio r: Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programo w 

operacyjnych przez Administratora Danych, kto rym jest: 

 

1) Marszałek Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu 50-411, Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego- w odniesieniu do zbioru: „Baza danych związanych 
z realizowaniem zadan  Instytucji Zarządzającej przez Zarząd Wojewo dztwa Dolnos ląskiego w ramach RPO 
WD 2014 – 2020”; 

2) Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, mającego siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa-  
w odniesieniu do zbioru: „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programo w 
operacyjnych" 

 

Moje dane osobowe (zwykłe), w tym: imię, nazwisko, PESEL, adres zamiszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer 

rachunku bankowego będą przetwarzane w celach realizacji projektu pn. „Zawód przyszłości”, w szczególności 

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

i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Dolnośląskiego 2014 –2020. Wyrażam także zgodę na przekazywanie moich danych innym podmiotom 

(jeśli zachodzi taka potrzeba) w związku z realizacją ww. celów.  

 
 

Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, że w tym przypadku nie ma zastosowania prawo 

do usunięcia danych, ponieważ przetwarzanie moich danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku 

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

Administratorzy.   

 

               

 

 
 

 

 
 
 
 

…………………………………………………………………………… 
Czytelny podpis Rodzica/Opiekuna prawnego 

(w przypadku Uczestnika/Uczestniczki Projektu 
niepełnoletniego/ej) 

 
 

 



 
 
 

Projekt pt. „Zawód przyszłości” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. 

Załącznik nr 2c do Regulaminu rekrutacji i udziału w Projekcie „Zawo d przyszłos ci” wspo łfinansowanym w ramach RPO Wojewo dztwa 
Dolnos ląskiego, Działanie 10.4 Dostosowanie systemo w kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 
10.4.1 Dostosowanie systemo w kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy-konkursy horyzontalne. 

 

WYPEŁNIA RODZIC/OPIEKUN PRAWNY W PRZYPADKU NIEPEŁNOLETNIEGO 

UCZESTNIKA/NIEPEŁNOLETNIEJ UCZESTNICZKI PROJEKTU „ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI” 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY REALIZOWANY W ZWIĄZKU  
Z ART. 13 I ART. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/79 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016, str.1), oraz w związku z realizacją/przystąpieniem mojego dziecka/podopiecznego/podopiecznej do 
projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 pn. „Zawód 
przyszłości” przyjmuję do wiadomości, iż: 
 

1) Administratorem moich danych jest: 
a) w odniesieniu do zbioru: Baza danych związanych z realizowaniem zadań Instytucji Zarządzającej przez 

Zarząd Województwa Dolnośląskiego w ramach RPO WD 2014-2020 – Marszałek Województwa 
Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław; 

b) w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów 
operacyjnych – Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 
Warszawa. 

2) Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:  
a) Baza danych związanych z realizowaniem zadań Instytucji Zarządzającej przez Zarząd Województwa 

Dolnośląskiego w ramach RPO WD 2014-2020, e-mail inspektor@umwd.pl; 
b) Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych, e-mail 

iod@miir.gov.pl. 
3) Moje dane osobowe przetwarzane są/będą w celu realizacji projektu, w szczególności potwierdzenia 

kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości 
oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WD 2014 – 2020, a także w celach związanych z 
odzyskiwaniem środków, celach archiwalnych oraz statystycznych. 

4) Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 
lit. b i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 na podstawie:  

a) w odniesieniu do zbioru „Baza danych związanych z realizowaniem zadań Instytucji Zarządzającej przez 
Zarząd Województwa Dolnośląskiego w ramach RPO WD 2014-2020”: 
▪ 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, str. 320, z późn. zm.), 

▪ 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, str. 470, z późn. zm.), 

▪ 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.), 

▪ ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.); 
b) w odniesieniu do zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów 

operacyjnych”:  
▪ 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, 

mailto:inspektor@umwd.pl
mailto:iod@miir.gov.pl


 
 
 

Projekt pt. „Zawód przyszłości” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. 

▪ rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w 
sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 
1081/2006, 

▪ ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych  
w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.), 

▪ rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. 
ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) nr 1303/2013  
w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz 
szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami 
zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str. 
1). 

5) Odbiorcami moich danych osobowych będą: Instytucje Pośredniczące Regionalnym Programem Operacyjnym 
Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Beneficjent, Partner2 oraz podmioty, które na zlecenie beneficjenta 
uczestniczą w realizacji projektu. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi w 
związku z realizacją projektu/RPO WD 2014-2020 na zlecenie Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, 
Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 lub 
beneficjenta (m.in. w zakresie badań ewaluacyjnych, kontroli  
i audytu w ramach RPO WD 2014 – 2020, informacji i promocji projektu/RPO WD 2014-2020). 

6) Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia przez moje niepełnoletnie 
dziecko/niepełnoletniego podopiecznego/niepełnoletniej podopiecznej, a odmowa ich podania jest równoznaczna 
z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu. 

7) Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na potrzeby rozliczenia projektu, na potrzeby 
rozliczenia i zamknięcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 oraz 
do czasu zakończenia archiwizowania dokumentacji. 

8) Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, 
prawo wniesienia sprzeciwu; W tym przypadku nie ma zastosowania prawo do usunięcia danych, ponieważ 
przetwarzanie moich danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego 
przetwarzania na mocy prawa Unii oraz prawa państwa członkowskiego, któremu podlegają Administratorzy. 

9) Mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), gdy uznam, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.  

10) Moje dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
11) Moje dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w formie profilowania. 
 

 

………………………….…………………………………………………………………………… 
Czytelny podpis Rodzica/Opiekuna prawnego 

(w przypadku Uczestnika/Uczestniczki Projektu niepełnoletniego/ej) 
 

 

  

 
2 Jeśli dotyczy 



 
 
 

Projekt pt. „Zawód przyszłości” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
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Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i udziału w Projekcie „Zawód przyszłości” współfinansowanym w ramach RPO Województwa 

Dolnośląskiego, Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 

10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy-konkursy horyzontalne.  

 

WYPEŁNIA UCZESTNIK/UCZESTNCZKA PROJEKTU „ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI” 

 

 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI” 
 

 

 

Ja niżej podpisany/a…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

                                                                                                                        (IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU „ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI)  

 

zamieszkały/a 

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

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

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

                                                 (ADRES ZAMIESZKANIA: NAZWA ULICY WRAZ Z NUMEREM DOMU/LOKALU, KOD POCZTOWY, MIEJSCOWOŚĆ, POWIAT, WOJEWÓDZTWO) 

 

Nr ewidencyjny PESEL  

 

a) dobrowolnie deklaruję swój udział w Projekcie „Zawód przyszłości”; 

b) zostałem/am poinformowany/a, iż uczestniczę w Projekcie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 

na lata 2014-2020, Priorytet X Edukacja, Działanie 10.4. Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego 

do potrzeb rynku pracy, Podziałanie 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb 

rynku pracy-konkursy horyzontalne; 

c) zapoznałem/am się z Regulaminem udziału w Projekcie określającym zasady rekrutacji i uczestnictwa 

w Projekcie nr RPDS.10.04.01-02-0019/20 i w pełni go akceptuję; 

 

d) oświadczam, że spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające mnie do udziału w Projekcie; 

e) w przypadku zmiany danych teleadresowych, zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie 

Koordynatora Szkoły. 

     

 

                     

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

Czytelny podpis Uczestnika/Uczestniczki  
Projektu „Zawód przyszłości” 

 
 

…………………………………………………………………………… 
Czytelny podpis Rodzica/Opiekuna prawnego 

(w przypadku Uczestnika/Uczestniczki Projektu 
niepełnoletniego/ej 
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Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji i udziału w Projekcie „Zawód przyszłości” współfinansowanym w ramach RPO Województwa 
Dolnośląskiego, Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 
10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy-konkursy horyzontalne. 
 

WYPEŁNIA UCZESTNIK/UCZESTNCZKA PROJEKTU „ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI” 

 
INFORMACJE O UCZESTNIKU/UCZESTNICZCE PROJEKTU „ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI” 

Zakres danych osobowych przetwarzanych w Zbiorze RPO WD 2014-2020/ w Zbiorze CST 

 

*Proszę wypełnić tylko białe pola tabeli (zaznaczyć właściwe wpisując krzyżyk (X) w odpowiedniej kratce)  

Dane wspólne 
 

Lp. Nazwa 

1.  Tytuł Projektu: ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI 

2.  Nr Projektu: RPDS.10.04.01-02-0019/20 

3.  Priorytet Inwestycyjny, w ramach którego jest realizowany Projekt: X Edukacja 

4.  Działanie, w ramach którego jest realizowany Projekt: 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego 
do potrzeb rynku pracy  

5.  Poddziałanie, w ramach którego jest realizowany Projekt: 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia 
zawodowego do potrzeb rynku pracy-konkursy horyzontalne 

 

 

DANE UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU 

1.  Kraj POLSKA 

2.  Rodzaj Uczestnika INDYWIDUALNY 

3.  Nazwa instytucji 
 

 

4.  Imię  

5.  Nazwisko  

6.  PESEL                       
 

7.  Płeć   K     M 

8.  
Wiek w chwili przystępowania do 

Projektu 
    

 

9.  Wykształcenie   

DANE KONTAKTOWE UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU 

10.  Województwo   

11.  Powiat  

12.  Gmina  

13.  Miejscowość  

14.  Ulica  

15.  Nr budynku  

16.  Nr lokalu  

17.  Kod pocztowy  

18.  
Obszar wg stopnia urbanizacji 

(DEGURBA) 
1              2             3    

19.  Telefon kontaktowy    -    -    
 

20.  Adres e-mail 
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…………………………………………………………………@.................pl. 

SZCZEGÓŁY WSPARCIA 
 

21.  Data rozpoczęcia udziału w Projekcie 
        

                                                            DZIEŃ                    MIESIĄC                             ROK 

22.  Data zakończenia udziału w Projekcie         
                                                            DZIEŃ                    MIESIĄC                             ROK 

23.  
Status osoby na rynku pracy w chwili 

przystąpienia do Projektu 
bierna zawodowo, w tym osoba ucząca się 

24.  
Planowana data zakończenia edukacji 
w placówce edukacyjnej, w której 
skorzystano ze wsparcia 

        
                                                            DZIEŃ                    MIESIĄC                             ROK 

25.  Wykonywany zawód 
 

------------------------------- 

26.  Zatrudniony w (miejsce zatrudnienia) 
 

------------------------------- 

27.  

Sytuacja osoby w momencie zakończenia 

udziału w Projekcie (1) 
 

Sytuacja osoby w momencie zakończenia 

udziału w Projekcie (2) 
 

28.  

Inne rezultaty dotyczące osób młodych 

(dotyczy IZM - Inicjatywy na rzecz 

Zatrudnienia Młodych) 

------------------------------- 

29.  

Zakończenie udziału osoby w Projekcie 

zgodnie z zaplanowaną dla niej ścieżką 

uczestnictwa 

tak                                           nie  

 

RODZAJ WSPARCIA 

 

 30. Rodzaj przyznanego wsparcia 

 

kursy/szkolenia ;          staż uczniowski ;          

wyjazdy edukacyjne ;      

     

  31. Data rozpoczęcia udziału we wsparciu         
                         

                                                DZIEŃ                    MIESIĄC                             ROK 

  32. Data zakończenia udziału we wsparciu         
                                               

                                                 DZIEŃ                    MIESIĄC                             ROK 

  33. Data założenia działalności gospodarczej 
 

------------------------------- 

 34. 
Kwota przyznanych środków na 

założenie działalności gospodarczej 

 

------------------------------ 

 35. PKD założonej działalności gospodarczej 
 

------------------------------- 

 

STATUS UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU 

DANE WRAŻLIWE 

 36. 

Osoba należąca do mniejszości narodowej 

lub etnicznej, migrant,  

osoba obcego pochodzenia 

 

tak  nie    odmowa podania informacji  

 37. 
Osoba bezdomna lub dotknięta 

wykluczeniem z dostępu do mieszkań 
tak  nie     

 38. Osoba z niepełnosprawnościami 
 

tak  nie    odmowa podania informacji  

 SPECJALNE POTRZEBY UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ ZWIĄZANE 
Z UCZESTNICTWEM W PROJEKCIE „Zawód przyszłości”: 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 39. 
Osoba w innej niekorzystnej sytuacji 

społecznej3 
tak  nie    odmowa podania informacji  

SPECJALNE POTRZEBY UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI BEZ STATUSU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI ZWIĄZANE 

Z UCZESTNICTWEM W PROJEKCIE „Zawód przyszłości”. 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
3Do kategorii osób z innych grup w niekorzystnej sytuacji społecznej należy zaliczyć: osoby, które nie ukończyły poziomu podstawowego wykształcenia 
i będące poza wiekiem typowym dla ukończenia poziomu podstawowego wykształcenia, byłych więźniów, narkomanów, osoby bezdomne lub 
wykluczone z dostępu do mieszkań oraz osoby z obszarów wiejskich (wg DEGURBA obszar wiejski to obszar słabo zaludniony – kod klasyfikacji 3). 
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Załącznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji i udziału w Projekcie „Zawód przyszłości” współfinansowanym w ramach 

RPO Województwa Dolnośląskiego, Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku 

pracy, Poddziałanie 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy-konkursy 

horyzontalne.  

 
 
 
 

 
 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PREZENTACJĘ WIZERUNKU 
W RAMACH DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z  REALIZACJĄ PROJEKTU „ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI” 

 
 
 

Wyrażam zgodę bez konieczności każdorazowego zatwierdzania, na nieodpłatne umieszczanie i prezentowanie mojego 

wizerunku, głosu na zdjęciach oraz filmach wykonanych podczas realizacji Projektu „Zawód przyszłości” na stronie 

Internetowej Beneficjenta i Zespołów Szkół biorących udział w projekcie, a także we wszelkich publikacjach/relacjach 

w mediach tradycyjnych i elektronicznych w celach związanych z realizacją, promocją Projektu.   

 

 

 
 

 

 

  

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

Czytelny podpis Uczestnika/Uczestniczki  
Projektu „Zawód przyszłości” 

 
 
 
 

…………………………………………………………………………… 
Czytelny podpis Rodzica/Opiekuna prawnego 

(w przypadku Uczestnika/Uczestniczki Projektu 
niepełnoletniego/ej) 
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WYPEŁNIA NAUCZYCIEL/NAUCZYCIELKA PRZEDMIOTU ZAWODOWEGO/ 

WYCHOWAWCA/WYCHOWAWCZYNI KLASY/KOORDYNATOR SZKOŁY/PSYCHOLOG 

 

KARTA OCENY KWALIFIKACJI  
KANDYDATA/KANDYDATKI DO PROJEKTU „ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI” 

 

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

 

IMIĘ I NAZWISKO KANDYDATA/KANDYDATKI 

 

KLASA: ……………., KIERUNEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO: ………………………………………………………………………………….. 
 

KRYTERIUM DOSTĘPOWE WARUNKUJĄCE UDZIAŁ W PROJEKCIE „ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI” 

 

Kandydat/Kandydatka w momencie przystąpienia do projektu 
„Zawód przyszłości” posiada status Ucznia/Uczennicy Zespołu 
Szkoły biorącego udział w projekcie: Zespołu Szkół 
Ponadpodstawoaych w Zgorzelcu lub Powiatowego Zespołu 
Szkół w Chojnowie lub Zespołu Szkół Politechnicznych w 
Głogowie lub Zespołu Szkół Przyrodniczych i Branżowych w 
Głogowie lub Dolnośląskiego Zespołu Szkół w Biedrzychowicach 
lub Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Głogowie 
lub Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Zgorzelcu oraz 
kształci się na kierunku objętym wsparciem w Projekcie.  

TAK NIE 

 
 

 

 

KRYTERIUM FORMALNE WARUNKUJĄCE UDZIAŁ W PROJEKCIE „ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI” 

 

Złożenie przez Kandydata/Kandydatkę następujących 
dokumentów: Formularz zgłoszeniowy udziału w Projekcie, 
Oświadczenie Uczestnika/Uczestniczki Projektu o wyrażeniu 
zgody na przetwarzanie danych osobowych (wraz z zał.), 
Deklaracja uczestnictwa w projekcie, Zakres danych 
osobowych Uczestnika/Uczestniczki do zbioru RPO WD na lata 
2014-2020/CST, Zgoda na prezentację wizerunku. 

TAK NIE 

 

 

 

KRYTERIUM POMOCNICZE KWALIFIKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE FORMY WSPARCIA 

      I 

Średnia ocen z przedmiotów zawodowych uzyskana 
w ostatnim semestrze nauki przed przystąpieniem do 
Projektu, a w przypadku Uczniów/Uczennic klas I należy 
wskazać średnią ocen uzyskaną na świadectwie ukończenia 
szkoły podstawowej. 4 

ŚREDNIA OCEN 
Z DOKŁADNOŚCIĄ 

DO DWÓCH MIEJSC 
PO PRZECINKU 

PUNKTY 

  
II 

OCENA KOMPETENCJI MIĘKKICH UCZNIA/UCZENNICY 
PUNKTACJA 

(MAX. 3 PKT, MIN. 0 PKT) 
UMIEJĘTNOŚĆ PRACY W GRUPIE/WSPÓŁPRACA  

SAMODZIELNOŚĆ   
POCZUCIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 

I SAMODYSYCYPLINA 
 

TERMINOWOŚĆ I SUMIENNOŚĆ  
RADZENIE SOBIE  Z NIEPOWODZENIAMI, ZMIANAMI  

PLANOWANIE I ORGANIZACJA  
POTRZEBA OSIĄGNIĘĆ/PODNOSZENIA KOMPETENCJI  

 
4 Kryterium dla WSZYSTKICH kandydatów/Kandydatek  będzie punktowane następująco: 5,00-6,00 – 2 pkt. │ 4,00-4,99 –3 pkt. │ 3,00-3,99 – 4 pkt. │ 2,00-2,99 – 5 pkt. │ 
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ZAANGAŻOWANIE I DOKŁADNOŚĆ  

SUMA UZYSKANYCH PUNKTÓW  

III 
 

Kandydat/Kandydatka z orzeczonym stopniem 
niepełnosprawności5: 

TAK NIE PUNKTY 

 
3 pkt 0 pkt  

 
 

DODATKOWE PIERWSZE KRYTERIUM POMOCNICZE KWALIFIKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE FORMY WSPARCIA  

 

(Kryterium dodatkowe, stosowane w przypadku zgłoszenia się większej liczby Uczniów/Uczennic NIŻ MIEJSC W PROJEKCIE 

oraz w przypadku zgłoszenia się większej liczby Uczniów/Uczennic NIŻ MIEJSC W POSZCZEGÓLNYCH FORMACH WSPARCIA). 

 

Ocena z zachowania uzyskana w ostatnim 
semestrze nauki przed przystąpieniem 
do Projektu,a w przypadku uczniów/uczennic klas 
I będzie to ocena ze świadectwa ukończenia szkoły 
podstawowej 6: 

ŚREDNIA OCEN PUNKTY 

  

 

DODATKOWE DRUGIE  KRYTERIUM POMOCNICZE KWALIFIKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE FORMY WSPARCIA  

 

(Kryterium dodatkowe stosowane w celu uniknięcia pogłębienia problemów konkretnej płci w obszarze 

kompetencji/umiejętności. W wyniku stwierdzenia większych deficytów po stronie danej płci, wówczas osoba tej płci będzie 

miała pierwszeństwo). 

 

 

PŁEĆ 

KOBIETA MĘŻCZYZNA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

           

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

(PODPIS NAUCZYCIELA/NAUCZYCIELKI PRZEDMIOTU ZAWODOWEGO/WYCHOWAWCY/WYCHOWAWCZYNI KLASY/KOORDYNATORA 

SZKOŁY/PSYCHOLOGA) 

 
 

 
5 Uczeń z niepełnosprawnością rozumie się przez to Ucznia/Uczennicę posiadającego orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej (orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego z uwagi na niepełnosprawność, wydane przez zespół z poradni psychologiczno-pedagogicznej) lub orzeczenie o niepełnosprawności. 
6  Kryterium dla WSZYSTKICH kandydatów/Kandydatek  będzie punktowane następująco: wzorowe: 6 pkt.│bardzo dobre: 5 pkt │dobre: 4 pkt. │poprawne: 3 pkt 
│nieodpowiednie: 2 pkt │naganne: 1 pkt. 
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ZAKRES DANYCH OSOBOWYCH POWIERZONYCH DO PRZETWARZANIA 

W RAMACH PROJEKTU „ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI” 

Zbiór: Baza danych związanych z realizowaniem zadań Instytucji Zarządzającej przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego 
w ramach RPO WD 2014 – 2020: 

Kategorie osób, których dane dotyczą: 

▪ wnioskodawcy, beneficjenci, partnerzy i osoby prawnie upoważnione do ich reprezentacji, osoby fizyczne będące 
pracownikami beneficjentów oraz osoby fizyczne wykonujące zadania zlecone na podstawie umów podpisywanych 
z beneficjentami; 

▪ uczestnicy projektów realizowanych w ramach RPO WD 2014-2020, w zakresie projektów współfinansowanych z EFS; 
▪ osoby, których dane przetwarzane są w związku z badaniem kwalifikowalności środków w projekcie, w tym 

w szczególności personel projektu, a także oferenci, uczestnicy komisji przetargowych i wykonawcy; 
▪ osoby korzystające z infrastruktury powstałej w wyniku realizacji projektów. 

Rodzaj danych osobowych: 

1. Dane osobowe zwykłe:  
nazwiska i imiona, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, numer ewidencyjny 
PESEL, Numer Identyfikacji Podatkowej, miejsce pracy, zawód, wykształcenie, seria i numer dowodu osobistego, numer 
telefonu, adres e-mailowy, nr rachunku, adres e-mail, stanowisko i miejsce pracy, wymiar czasu pracy, okres zaangażowania 
w projekcie, wynagrodzenie, forma zaangażowania,  numery ksiąg wieczystych, numery działek, obręb, numer przyłącza 
gazowego, kraj, obszar wg stopnia urbanizacji (DEGURBA), login, nazwa wnioskodawcy/ instytucji/ beneficjenta/ partnera,  
forma prawna, typ instytucji, forma własności, adres siedziby/instytucji, fax, REGON, rodzaj przyznanego wsparcia (w tym 
szkolenia z zakresu TIK), objęcie wsparciem pracowników instytucji, rodzaj uczestnika, wiek w chwili przystępowania do 
projektu, (planowana) data zakończenia szkoły w której uczestnik otrzymał wsparcie, data rozpoczęcia i zakończenia 
udziału w projekcie/we wsparciu, płeć, status/sytuacja osoby (w tym na rynku pracy)  w chwili przystąpienia do 
projektu/zakończenia udziału w projekcie, inne rezultaty dotyczące osób młodych, zakończenie udziału osoby w projekcie 
zgodnie z zaplanowaną dla niej ścieżką uczestnictwa, osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań, 
niekorzystna sytuacja społeczna,  data założenia działalności gospodarczej,  kwota przyznanych środków na założenie 
działalności gospodarczej, PKD założonej działalności gospodarczej, dane podpisu elektronicznego, tytuł 
zawodowy/naukowy, rodzaj funkcji, rodzaj specjalności techniczno-budowlanej, specjalizacja zawodowa, nr zaświadczenia 
o przynależności osób posiadających uprawnienia budowlane do PIIB, nr ewidencyjny PIIB, nr ewidencyjny uprawnień 
budowlanych, nr decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych, zakres uprawnień zawodowych, wizerunek, głos.  

2. Dane osobowe szczególnej kategorii (w przypadku projektu, którego realizacja obejmuje przetwarzanie tego typu danych), 
które ujawniają bezpośrednio lub w kontekście: 

a. pochodzenie rasowe lub etniczne; 
b. stan zdrowia. 

3. Dane osobowe dotyczące wyroków skazujących (w przypadku projektu, którego realizacja obejmuje przetwarzanie tego 
typu danych) 

Zbiór: Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych: 
Zakres danych osobowych użytkowników Centralnego systemu teleinformatycznego, wnioskodawców, beneficjentów/partnerów 
Użytkownicy Centralnego systemu teleinformatycznego ze strony beneficjentów/partnerów projektów (osoby uprawnione do 
podejmowania decyzji wiążących w imieniu beneficjenta/partnera) imię, nazwisko, telefon, adres e-mail, kraj, PESEL;  

▪ Wnioskodawcy: nazwa wnioskodawcy, forma prawna, forma własności, NIP, kraj, adres (ulica, nr budynku, nr lokalu, kod 
pocztowy, miejscowość, telefon, fax, adres e-mail);  

▪ Beneficjenci/Partnerzy: Nazwa beneficjenta/partnera, forma prawna beneficjenta/partnera, forma własności, NIP, 
REGON, adres (ulica, nr budynku, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość, telefon, fax, adres e-mail, kraj, numer rachunku 
beneficjenta/odbiorcy). 

 
Dane uczestników instytucjonalnych (osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą):  kraj, nazwa 
instytucji, NIP, typ instytucji, województwo, powiat, gmina, miejscowość, ulica, nr budynku, nr lokalu, kod pocztowy, obszar wg stopnia 
urbanizacji (DEGURBA), telefon kontaktowy, adres e-mail, data rozpoczęcia udziału w projekcie, data zakończenia udziału w projekcie, 
czy wsparciem zostali objęci pracownicy instytucji, rodzaj przyznanego wsparcia, data rozpoczęcia udziału we wsparciu, data 
zakończenia udziału we wsparciu. 
Dane uczestników indywidualnych: kraj, rodzaj uczestnika, nazwa instytucji, imię, nazwisko, PESEL, płeć, wiek w chwili 
przystępowania do projektu, wykształcenie, województwo, powiat, gmina, miejscowość, ulica, nr budynku, nr lokalu, kod pocztowy, 
obszar wg stopnia urbanizacji (DEGURBA),telefon kontaktowy, adres e-mail, data rozpoczęcia udziału w projekcie, data zakończenia 
udziału w projekcie, status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu, Planowana data zakończenia edukacji w placówce 
edukacyjnej, w której skorzystano ze wsparcia, Wykonywany zawód, zatrudniony w (miejsce zatrudnienia), sytuacja osoby w 
momencie zakończenia udziału w projekcie, inne rezultaty dotyczące osób młodych (dotyczy IZM - Inicjatywy na rzecz Zatrudnienia 
Młodych), zakończenie udziału osoby w projekcie zgodnie z zaplanowaną dla niej ścieżką uczestnictwa, rodzaj przyznanego wsparcia, 
data rozpoczęcia udziału we wsparciu, data zakończenia udziału we wsparciu, data założenia działalności gospodarczej, kwota 
przyznanych środków na założenie działalności gospodarczej, PKD założonej działalności gospodarczej, osoba należąca do mniejszości 
narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia, osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań, 
osoba z niepełnosprawnościami, osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej. 
Dane dotyczące personelu projektu: imię, nazwisko, kraj, PESEL, forma zaangażowania, okres zaangażowania w projekcie, wymiar 
czasu pracy, stanowisko, adres (ulica, nr budynku, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość, nr rachunku bankowego, kwota 
wynagrodzenia. 
Osoby fizyczne i osoby prowadzące działalność gospodarczą, których dane będą przetwarzane w związku z badaniem 
kwalifikowalności środków w projekcie: nazwa wykonawcy, imię, nazwisko, kraj, NIP, PESEL, adres (ulica, nr budynku, nr lokalu, 
kod pocztowy, miejscowość, nr rachunku bankowego, kwota wynagrodzenia, numer działki, obręb, numer księgi wieczystej, numer 
przyłącza gazowego). 


