
 
 
 

 

Regulamin naboru i udziału w projekcie  
„Uczniowie i uczelnie  - w sieci współpracy” 

 
nr projektu:  RPMP.10.01.04-12-0196/16 

 
Realizatorzy: 

 

Starostwo Powiatowe w Wieliczce 
ul. Dembowskiego 2, 32-020 Wieliczka 

 
Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

ul. Marszalka  Józefa Piłsudskiego 105, 32-020 Wieliczka 

 
Liceum Ogólnokształcące im. Jana Matejki w Wieliczce 

ul. Piłsudskiego 18, 32-020 Wieliczka 
 

§ 1 

 
Informacje ogólne 

 
1. Niniejszy regulamin dotyczy wszelkich działań zaplanowanych w projekcie 

„Uczniowie i uczelnie  - w sieci współpracy” realizowanym na terenie 

Powiatu Wielickiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

2. Projekt  „Uczniowie i uczelnie -  w sieci współpracy”  realizowany jest           
w okresie od dnia 1 września 2016r do   31 lipca 2017r. 

3.  Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

4. Biuro projektu znajduje się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wieliczce 
- Wydział Funduszy Europejskich, Rozwoju Gospodarczego i Inwestycji 

przy ul. Sienkiewicza 13 i jest czynne w godzinach urzędowania. Biuro 
będzie dostępne przez cały okres realizacji projektu.  

5. Użyte w Regulaminie skróty i definicje oznaczają:  

1) Projekt – Projekt pod nazwą „Uczniowie i uczelnie -  w sieci współpracy” o 
numerze: RPMP.10.01.04-12-0196/16, konkurs nr: RPMP.10.01.04-IP.01-

12-023/16, 
2) Beneficjent projektu – Powiat Wielicki (32-020 Wieliczka ul. 

Dembowskiego 2). 
3) Realizator projektu - Starostwo Powiatowe w Wieliczce ul. Dembowskiego 

2, 32-020 Wieliczka, Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego              

i Ustawicznego ul. Marszalka  Józefa Piłsudskiego 105, 32-020 Wieliczka 
oraz Liceum Ogólnokształcące im. Jana Matejki w Wieliczce ul. Piłsudskiego 

18, 32-020 Wieliczka. 
4) Regulaminie – należy przez to rozumieć regulamin uczestnictwa                      

w projekcie „Uczniowie i uczelnie - w sieci współpracy”.  

5) Uczestnik/Uczestniczka projektu „UP” – osoba, spełniająca kryterium grupy 



 
docelowej, zakwalifikowana do udziału w projekcie, której udzielono 
wsparcia w ramach projektu. 

 
 

§ 2 
 

Zakres wsparcia 

 
1. Celem głównym projektu jest podniesienie u 30 uczniów i uczennic LO                  

w Wieliczce i technikum w PCKZiU w Wieliczce, objętych projektem 
kompetencji kluczowych w zakresie biologii i fizyki poprzez wykorzystanie 
nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (zajęć on-line i 

kół naukowych) do końca roku szkolnego 2016/2017. 
2. W ramach projektu realizator przewiduje następujące formy wsparcia: 

1) Zajęcia on-line z zakresu fizyki: 
a. Udział w zajęciach weźmie 20 uczniów zrekrutowanych do projektu. 
b. Miejscem realizacji zajęć  będzie pracownia znajdująca się                 

w siedzibie PCKZiU   w Wieliczce. 
c. W czasie zajęć on-line prowadzonych w szkole zostanie zapewniony 

udział nauczyciela z danego obszaru tematycznego. 
d. Czas realizacji to  15 godzin w semestrze - w godzinach wskazanych 

przez uczelnię organizującą zajęcia w ramach projektu 

koordynacyjnego. Łącznie 30 godzin w całym roku szkolnym. 
e. Zajęcia prowadzone będą przez nauczycieli 

akademickich/doktorantów za pomocą wideokonferencji w czasie 
rzeczywistym jednocześnie dla kilku grup uczniów umiejscowionych 
w kilku szkołach. Przyjmuje się, iż 1 godzina zajęć lekcyjnych = 45 

min.  
2) Zajęcia on-line z zakresu biologi: 

a. Udział w zajęciach weźmie 20 uczniów zrekrutowanych do projektu. 
b. Miejscem realizacji zajęć będzie  pracownia znajdująca się                

w siedzibie PCKZiU w Wieliczce. 

c. W czasie zajęć on-line prowadzonych w szkole zostanie zapewniony 
udział nauczyciela z danego obszaru tematycznego. 

d. Czas realizacji to 15 godzin w semestrze - w godzinach wskazanych 
przez uczelnię organizującą zajęcia w ramach projektu 

koordynacyjnego. Łącznie 30 godzin w całym roku szkolnym  (w 
projekcie). 

e. Zajęcia prowadzone będą przez nauczycieli 

akademickich/doktorantów za pomocą wideokonferencji w czasie 
rzeczywistym jednocześnie dla kilku grup uczniów umiejscowionych 

w kilku szkołach. Przyjmuje się, iż 1 godzina zajęć lekcyjnych = 45 
min.  

3) Koła naukowe w obszarze fizyka: 

a. W  zajęciach weźmie 20 uczniów  zrekrutowanych do projektu, 
którzy jednocześnie biorą udział w zajęciach on-line z tego samego 

zakresu - podzielonych na 3 grupy po od 5 do 8 osób uczestników. 
Zajęcia prowadzone będą w szkole przez nauczyciela z możliwością 
konsultacji        z nauczycielem akademickim/doktorantem. 

b. Tematyka zajęć prowadzonych w ramach kół naukowych będzie 



 
wykraczać poza podstawę programową kształcenia dla danego 
przedmiotu na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej. Zajęcia 

prowadzone będą według scenariuszy wypracowanych w projekcie 
pilotażowym Małopolska Chmura Edukacyjna. 

c. Miejscem realizacji zajęć będą sale odpowiednio w LO im. Jana 
Matejki w Wieliczce  i PCKZiU w Wieliczce oraz 1 raz w czasie zajęć 
(prezentacja wyników) pracownia znajdująca się w siedzibie PCKZiU 

w Wieliczce. 
d. Czas realizacji to  15 godzin dla 1 grupy w semestrze - czyli 90 

godzin w trakcie projektu w roku szkolnym 2016/2017 - w 
godzinach uwzględniających plany zajęć uczniów. Zajęcia kół 
naukowych realizowane w ramach projektu nie będą kolidować                          

z obowiązkowymi zajęciami lekcyjnymi uczestników projektu           
w danej szkole. 

e. Uczestnicy projektu wezmą udział raz w semestrze w zajęciach 
stacjonarnych na uczelni - dwukrotnie w czasie projektu.  

4) Koła naukowe w obszarze biologia: 

a. W  zajęciach weźmie 20 uczniów  zrekrutowanych do projektu, 
którzy jednocześnie biorą udział w zajęciach on-line z tego samego 

zakresu - podzielonych na 3 grupy po od 5 do 8 osób uczestników. 
Zajęcia prowadzone będą w szkole przez nauczyciela z możliwością 
konsultacji        z nauczycielem akademickim/doktorantem. 

b. W  zajęciach weźmie 20 uczniów  zrekrutowanych do projektu, 
którzy jednocześnie biorą udział w zajęciach on-line z tego samego 

zakresu - podzielonych na 3 grupy po od 5 do 8 osób uczestników. 
Zajęcia prowadzone będą w szkole przez nauczyciela z możliwością 
konsultacji        z nauczycielem akademickim/doktorantem. 

c. Tematyka zajęć prowadzonych w ramach kół naukowych będzie 
wykraczać poza podstawę programową kształcenia dla danego 

przedmiotu na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej. Zajęcia 
prowadzone będą według scenariuszy wypracowanych w projekcie 
pilotażowym Małopolska Chmura Edukacyjna. 

d. Miejscem realizacji zajęć będą sale odpowiednio w LO im. Jana 
Matejki w Wieliczce i PCKZiU w Wieliczce oraz 1 raz w czasie zajęć 

(prezentacja wyników) pracownia znajdująca się w siedzibie PCKZiU 
w Wieliczce. 

e. Czas realizacji to 15 godzin dla 1 grupy w semestrze - czyli 90 
godzin w trakcie projektu w roku szkolnym 2016/2017 - w 
godzinach uwzględniających plany zajęć uczniów. Zajęcia kół 

naukowych realizowane w ramach projektu nie będą kolidować                          
z obowiązkowymi zajęciami lekcyjnymi uczestników projektu            

w danej szkole. 
f. Uczestnicy projektu wezmą udział raz w semestrze w zajęciach 

stacjonarnych na uczelni - dwukrotnie w czasie projektu.  

3. Formy wsparcia, o których mowa w pkt. 2 będą się odbywać na podstawie 
szczegółowego harmonogramu sporządzonego przez Realizatora  

i wywieszonego na tablicy ogłoszeń przez Realizatora. 
4. Realizator zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach prawo do zmiany 

ustalonego harmonogramu. 

 



 
§ 3 

 

Proces rekrutacji 
 

1. Za rekrutację do projektu odpowiadają bezpośrednio realizatorzy projektu.  
Rekrutację przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna składająca się                     
z Koordynatora oraz nauczycieli fizyki i biologii przewidzianych do realizacji 

zajęć w ramach projektu w poszczególnych szkołach. 
2. Projekt przewiduje rekrutację 40 uczestników indywidualnych (po 20 

uczestników do każdego obszaru).  
3. W projekcie mogą wziąć udział uczniowie spełniający kryteria rekrutacji         

w tym:  

1) Uczniowie LO im. Jana Matejki w Wieliczce i Technikum w PCKZiU w 
Wieliczce  zainteresowani udziałem w zajęciach w ramach konkretnego 

obszaru (na podstawie  oświadczenia rodziców/opiekunów/pełnoletniego 
ucznia złożonego w formularzu rekrutacyjnym). 

2) Uczniowie posiadający kompetencje pozwalające na udział w zajęciach 

wykraczających ponad podstawę programową kształcenia dla danego 
przedmiotu - minimum ocena dostateczna za ostatni rok nauki (klasy II       

i wyższe) lub świadectwa z ostatniej klasy gimnazjum (klasy I) - (dok. na 
podstawie  oświadczenia we wniosku o ocenie weryfikowanego przez 
szkołę na etapie oceny). 

3) W zajęciach z danego obszaru tematycznego nie może uczestniczyć 
uczeń/uczennica który brał udział w tożsamym wsparciu (pod względem 

rodzaju zajęć i obszaru tematycznego) w projekcie pilotażowym MCHE - 
(na podstawie  oświadczenia rodziców/opiekunów/pełnoletniego ucznia 
złożonego w formularzu rekrutacyjnym). 

4) Uczestnikiem zajęć w ramach koła naukowego w pierwszej kolejności 
będzie uczeń/uczennica, który/a bierze udział w zajęciach on-line               

w ramach danego obszaru tematycznego - (na podstawie oświadczenia 
rodziców/opiekunów/pełnoletniego ucznia złożonego w formularzu 
rekrutacyjnym); w przypadku wolnych miejsc w kołach mogą wziąć udział 

uczniowie, którzy nie biorą udziału w zajęciach on-line. 
5) Jeden uczeń/uczennica może uczestniczyć w zajęciach wyłącznie w jednym 

obszarze (w zajęciach on-line i kole naukowym). 
4. W przypadku większej liczby chętnych uczniów (spełniających warunki 

uczestnictwa w projekcie) niż liczba wolnych miejsc na zajęcia, o udziale  
w projekcie decydować będzie: 

1)  etap I: wyższa ocena z przedmiotu odpowiadającego obszarowi 

tematycznemu (biologia lub fizyka), jaką uczeń uzyskał na koniec roku 
poprzedzającego rekrutację - dokumentacja na podstawie zestawienia 

sporządzonego przez dyrekcję szkoły lub kopii świadectwa dostarczonego 
przez uczniów  - w przypadku uczniów I klasy lub uczniów  przeniesionych 
z innej szkoły. 

2) etap II: w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na I etapie – 
osiągnięcia w danym obszarze tematycznym (konkursy, olimpiady itp.) - 

dokumentacja na podstawie oświadczenia 
rodziców/opiekunów/pełnoletniego ucznia złożonego w formularzu 
rekrutacyjnym, 

3) etap III: w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na II etapie 



 
kryteria określone przez Wnioskodawcę, wynikające z analizy i diagnozy 
potrzeb grupy docelowej - to jest (posiadanie orzeczenia                            

o niepełnosprawności - wybór w pierwszej kolejności; nauka w klasie 
wyższej (niższa szansa na objęcie zajęciami w kolejnym roku szkolnym) - 

weryfikowane na podstawie oświadczenia - druga kolejność. 
5. Rekrutacja będzie prowadzona poprzez  umieszczenie informacji na stronie 

internetowej LO im. Jana Matejki w Wieliczce  i PCKZiU w Wieliczce, 

ogłoszeń na tablicach ogłoszeń  w budynkach szkół, przekazanie informacji 
wychowawcom klas do poinformowania w trakcie godzin wychowawczych. 

Rekrutacja potrwa co najmniej 10 dni. Rekrutację wspomagać będą 
plakaty informacyjne projektu umieszczone w pobliżu głównych wejść do 
budynków szkół. Informacje o projekcie zostaną przekazane uczniom i 

rodzicom przez wychowawców klas, ogłoszenie i regulamin oraz niezbędne 
formularze będą dostępne na stronach internetowych LO im. Jana Matejki 

w Wieliczce i PCKZiU w Wieliczce, w sekretariatach szkół i będę 
wywieszone na tablicach informacyjnych. 

6. Rekrutacja będzie prowadzona 1 raz na początku pierwszego semestru (na 

zajęcia w obu semestrach). 
7. Rekrutacja w LO im. Jana Matejki w Wieliczce i Technikum w PCKZiU w 

Wieliczce będzie prowadzona łącznie (nie wydziela się liczby miejsc dla 
poszczególnych szkół). 

8. Rekrutacja realizowana będzie we wrześniu 2016 r. na zajęcia on-line            

i  zajęcia kół naukowych.  
9. Zajęcia podsumowane będą prezentacją projektu w każdym semestrze 

realizowaną w pracowni on-line, efekty realizacji zajęć badane są na 
podstawie opracowanych przez nauczycieli akademickich testów 
badających wiedzę oraz ankiety badającej umiejętności i postawy 

uczestników i będą zgodne   z wykazem efektów uczenia się - badania 
odbywać się zgodnie z koncepcją wypracowaną w projekcie 

koordynacyjnym. 
 
 

§ 4 
 

Procedura odwoławcza 
 

1. Każda osoba, która nie została zakwalifikowana do udziału w projekcie             
z powodu nie spełnienia kryteriów określonych w niniejszym regulaminie  
lub umieszczona na liście rezerwowej,  na podstawie regulaminu może 

odwołać się od decyzji w tej sprawie. 
2. Podstawą odwołania mogą być jedynie dokumenty lub dające się 

potwierdzić fakty, które zostały wydane lub zaistniały najpóźniej               
w ostatnim dniu trwającej rekrutacji. 

3. Odwołanie należy wnieść w formie pisemnej do Dyrektora odpowiednio LO 

im. Jana Matejki w Wieliczce  lub PCKZiU w Wieliczce w  terminie do 7 dni 
od otrzymania informacji o niezakwalifikowaniu do projektu lub 

umieszczeniu na liście rezerwowej; termin uważa się za dochowany pod 
warunkiem wpływu odwołania do siedziby dyrektora szkoły.  

4. Potencjalny uczestnik lub jego przedstawiciel prawny w celu 

przygotowania odwołania może uzyskać dostęp do formularzy, kopii 



 
dokumentów i oświadczeń złożonych we własnym imieniu w postępowaniu 
rekrutacyjnym, 

5. Dyrektor uwzględnia lub odrzuca odwołanie w terminie do 7 dni od jego 
dostarczenia. 

6. Do procedury odwoławczej regulowanej w niniejszym paragrafie nie 
stosuje się przepisów kodeksu postępowania administracyjnego. 

7. Za datę rozpoczęcia udziału w projekcie uznaje się dzień w którym zostało 

udzielone pierwsze wsparcie, dokumentacja zgłoszeniowa nie podlega 
zwrotowi i będzie przechowywana odpowiednio w siedzibie realizatora 

projektu – wobec czego nie należy składać żadnych oryginałów 
dokumentów, wszystkie kopie dokumentów złożonych w postępowaniu 
rekrutacyjnym muszą zostać opatrzone przez uczestników lub ich 

prawnych przedstawicieli: podpisem, potwierdzeniem „za zgodność             
z oryginałem” oraz datą potwierdzenia -  odrębnie na każdej stronie.  

 
 
 

§ 5 
 

Prawa i obowiązki uczestnika 
 

1. Uczestnik/Uczestniczka projektu zobowiązany jest  do przedłożenia 

podpisanych: 
1)  „Deklaracji uczestnictwa w projekcie” (załącznik nr 1 do niniejszego 

regulaminu).  
2) „Oświadczenia uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na 
przetwarzanie danych osobowych” (załącznik nr 2 do niniejszego 

regulaminu).  
3) Zakresu danych osobowych uczestnika projektu powierzonych              

do przetwarzania (załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu).  
4) Ankiety Rekrutacyjnej (załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu). 

2. Uczestnik projektu zobowiązany jest do regularnego uczestnictwa                     

w formach wsparcia – udział w minimum 70% godzin. 
3. Uczestnik projektu zobowiązany jest do udziału w badaniach 

ewaluacyjnych        i monitorujących prowadzonych przez Realizatorów, 
jak i zleconych przez Instytucję Zarządzającą. 

4. Uczestnik projektu zobowiązany jest do przestrzegania zasad niniejszego 
regulaminu. 

5. Uczestnik projektu zobowiązany jest do przestrzegania regulaminów 

innych podmiotów realizujących formy wsparcia. 
6. Efekty zajęć będą badane na podstawie opracowanych przez nauczycieli 

akademickich testów badających wiedzę oraz ankiety badającej 
umiejętności.  

7. Uczestnik/Uczestniczka projektu ma prawo do: 

1) Udziału w zaplanowanych formach wsparcia. 
2) Zgłaszania uwag i wniosków co do realizowanych form wsparcia. 

3) Korzystania z materiałów szkoleniowych, jeśli zostały przewidziane dla 
danej formy wsparcia. 

 

 



 
§ 6 

 

Zasady rezygnacji lub wykluczenia z uczestnictwa w Projekcie 
 

1. Rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie jest możliwa tylko w przypadku 
wystąpienia ważnych okoliczności, które uniemożliwiają dalszy udział w 
Projekcie. 

2. Rezygnacja z udziału w projekcie musi mieć formę pisemnego oświadczenia        
i zawierać powód rezygnacji. Oświadczenie należy dostarczyć w ciągu 7 dni 

od zaistnienia okoliczności do biura projektu w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Wieliczce - Wydział Funduszy Europejskich, Rozwoju 
Gospodarczego i Inwestycji przy ul. Sienkiewicza 13 w Wieliczce. 

3. Uczestnik/Uczestniczka projektu zostaje wykluczony z uczestnictwa                 
w Projekcie (skreślenie z listy uczestników) w przypadku: 

1) Naruszenia postanowień niniejszego regulaminu. 
2) Naruszenia regulaminów innych podmiotów realizujących formy wsparcia. 

4. Każdy przypadek wymieniony w ust. 3., rozpatrywany jest indywidualnie. 

 
§ 7 

 
Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania  i obowiązuje przez czas 
trwania projektu. 

2. Regulamin dostępny jest w biurze projektu w siedzibie Starostwa Powiatowego 
w Wieliczce - Wydział Funduszy Europejskich, Rozwoju Gospodarczego               
i Inwestycji przy ul. Sienkiewicza 13 w Wieliczce i na stronie internetowej 

realizatorów.  
3. Realizatorzy zastrzegają sobie  prawo do wprowadzania zmian w regulaminie 

oraz jego załącznikach w celu pełniejszego dostosowania regulaminu do 
potrzeb uczestników projektu oraz dostosowania jego kształtu to 
ewentualnych zmian wytycznych, 

4. W kwestiach nieunormowanych w niniejszym regulaminie ostateczną decyzję 
podejmuje koordynator projektu, od jego decyzji nie przysługuje odwołanie. 

5. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do realizatorów 
projektu.  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 
Załącznik nr 1 do regulaminu  

 
 

 
 
 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
 

 
 
 

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

                                             (imię i nazwisko składającego oświadczenie) 
 

zam. 
………………………………………………………………..…………………………………………………………………. 
                                                         (adres zamieszkania) 

 
PESEL 

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

Deklaruję swój udział w projekcie „Uczniowie i uczelnie - w sieci 
współpracy”,  nr projektu:  RPMP.10.01.04-12-0196/16 realizowanym przez 

Powiat Wielicki w latach 2016 – 2017 - 10 Oś Priorytetowa: Wiedza i 
Kompetencje, Działanie 10.1. Rozwój kształcenia, Poddzialanie 10.1.4. 

Małopolska Chmura Edukacyjna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. 

 

 

 

…..………………………………  ………………………………………………………………………  
MIEJSCOWOŚĆ I DATA  CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU  

 
 

 
 
…………………….…………………………………….……………  
    CZYTELNY PODPIS OPIEKUNA PRWNEGO      
      UCZESTNIKA PROJEKTU (jeśli dotyczy) 
 

 
 

 
 

 
 

 



 
 
 

Załącznik nr 2 do regulaminu 

 
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU  

 
 
W związku z przystąpieniem do projektu pn„ Uczniowie i uczelnie - w sieci 

współpracy”,  nr projektu: RPMP.10.01.04-12-0196/16, realizowanego przez Powiat 

Wielicki w latach 2016 – 2017 - 10 Oś Priorytetowa: Wiedza i Kompetencje, Działanie 

10.1. Rozwój kształcenia, Poddzialanie 10.1.4. Małopolska Chmura Edukacyjna w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 

oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: 

1. administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru „Regionalny 

Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020” jest Zarząd 

Województwa Małopolskiego stanowiący Instytucję Zarządzającą dla Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, z siedzibą w 

Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji ul. Racławicka 

56, 30-017 Kraków, 

2. administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru „Centralny 

system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” jest minister 

właściwy do spraw rozwoju  regionalnego z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 2/4, 

00-926 Warszawa, 

3. 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  

(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.) – dane osobowe są niezbędne dla realizacji 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020  

na podstawie, a także: 

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; 

 

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; 

3) ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t.j. Dz. U. z 2016 r. 

poz. 217); 

4) rozporządzenie Wykonawczego 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 beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, 

certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi; 

4. moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu „Uczniowie i 

uczelnie - w sieci współpracy” w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności 

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

sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM); 

5. moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej - - 
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Krakowie, ul. Jasnogórska 11, 

31-358 Kraków , beneficjentowi realizującemu projekt - Powiat Wielicki – Starostwo 

Powiatowe w Wieliczce; 32-020 Wieliczka ul. Dembowskiego 2, Powiatowe Centrum 

Kształcenia Zawodowego  i Ustawicznego ul. Marszalka  Józefa Piłsudskiego 105, 32-

020 Wieliczka oraz Liceum Ogólnokształcące im. Jana Matejki w Wieliczce ul. 

Piłsudskiego 18, 32-020 Wieliczka. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane 

podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Powierzającego1, Instytucji 

Pośredniczącej lub beneficjenta. Moje dane osobowe mogą zostać również powierzone 

specjalistycznym podmiotom, realizującym na zlecenie Powierzającego, Instytucji 

Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach RPO WM; 

6. podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna 

z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu; 

7. w ciągu 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dot. mojego statusu 

na rynku pracy oraz informacje nt. udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania 

kwalifikacji lub nabycia kompetencji2; 

8. w ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dot. mojego 

statusu na rynku pracy3; 

9. do trzech miesięcy po zakończonym udziale w projekcie dostarczę dokumenty 

potwierdzające osiągnięcie efektywności społeczno - zatrudnieniowej4; 

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

 

 

 

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

  MIEJSCOWOŚĆ I DATA  CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU  

 

 

 

 

…………………………………………….…………………………  

  CZYTELNY PODPIS OPIEKUNA PRWNEGO      

   UCZESTNIKA PROJEKTU (jeśli dotyczy) 

 

                                                 
1
 Powierzający oznacza IZ RPO WM 2014 – 2020 lub Minister Rozwoju Regionalnego  

2
 Należy wykreślić,  jeśli nie dotyczy   

3
 Należy wykreślić,  jeśli nie dotyczy   

4
 Należy wykreślić,  jeśli nie dotyczy   



 
 

 

Załącznik nr 3 do regulaminu 

 
 

Numer projektu:  RPMP.10.01.04-12-0196/16 w latach 2016 – 2017  

10 Oś Priorytetowa: Wiedza i Kompetencje,  

Działanie: 10.1. Rozwój kształcenia,  

Poddziałanie: 10.1.4. Małopolska Chmura Edukacyjna  

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. 

 
INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA ANKIETY 

Proszę wypełnić wszystkie pola czytelnie 

Pola wyboru zaznaczyć „X” 

Proszę złożyć czytelny podpis  

 

Zakres danych osobowych uczestników projektu 

 „Uczniowie i uczelnie  - w sieci współpracy” 
powierzonych do przetwarzania: 

 
 
Zakres danych osobowych użytkowników Centralnego systemu 

teleinformatycznego, wnioskodawców, beneficjentów/partnerów 

 

 

Lp. Nazwa  

 

Użytkownicy Centralnego systemu 

teleinformatycznego ze strony instytucji 

zaangażowanych  

w realizację programów 

 

1 Imię  

2 Nazwisko  

3 Miejsce pracy  

4 Adres e-mail  

5 Login  

 

Użytkownicy Centralnego systemu 

teleinformatycznego ze strony 

beneficjentów/partnerów projektów (osoby 

upoważnione do podejmowania decyzji 

wiążących w imieniu beneficjenta/partnera) 

 

1 Imię  

2 Nazwisko  

3 Telefon  

4 Adres e-mail  

5 Kraj  

6 PESEL  

 Wnioskodawcy  

1 Nazwa wnioskodawcy  

2 Forma prawna  



 
3 Forma własności  

4 NIP  

5 Kraj  

6 Adres: 

Ulica 

Nr budynku 

Nr lokalu 

Kod pocztowy 

Miejscowość 

Telefon 

Fax 

Adres e-mail 

 

 Beneficjenci/Partnerzy  

1 Nazwa beneficjenta/partnera  

2 Forma prawna beneficjenta/partnera  

3 Forma własności  

4 NIP  

5 REGON  

6 Adres: 

Ulica 

Nr budynku 

Nr lokalu 

Kod pocztowy 

Miejscowość 

Telefon 

Fax 

Adres e-mail 

 

7 Kraj  

8 Numer rachunku beneficjenta/odbiorcy  

 

Dane uczestników instytucjonalnych (osób fizycznych prowadzących 

jednoosobową działalność gospodarczą) 

 

Lp. Nazwa  

1 Kraj  

2 Nazwa instytucji  

3 NIP  

4 Typ instytucji  

5 Województwo  

6 Powiat  

7 Gmina  

8 Miejscowość  

9 Ulica  

10 Nr budynku  

11 Nr lokalu  

12 Kod pocztowy  

13 Obszar wg stopnia urbanizacji (DEGURBA)  



 
14 Telefon kontaktowy  

15 Adres e-mail  

16 Data rozpoczęcia udziału w projekcie  

17 Data zakończenia udziału w projekcie  

18 Czy wsparciem zostali objęci pracownicy instytucji  

19 Rodzaj przyznanego wsparcia  

20 Data rozpoczęcia udziału we wsparciu  

21 Data zakończenia udziału we wsparciu  

 

 

Dane uczestników indywidualnych 

 

 

Lp. Nazwa  

1 Kraj  

2 Rodzaj uczestnika  

3 Nazwa instytucji  

4 Imię  

5 Nazwisko  

6 PESEL  

7 Płeć  

8 Wiek w chwili przystępowania do projektu  

9 Wykształcenie  

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)  

19 Telefon kontaktowy  

20 Adres e-mail  

21 Data rozpoczęcia udziału w projekcie  

22 Data zakończenia udziału w projekcie  

23 Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu  

24 Wykonywany zawód  

25 Zatrudniony w (miejsce zatrudnienia)  

26 Sytuacja osoby w momencie zakończenia udziału w projekcie  

27 Inne rezultaty dotyczące osób młodych (dotyczy IZM - 

Inicjatywy na rzecz Zatrudnienia Młodych) 

 

28 Zakończenie udziału osoby w projekcie zgodnie z zaplanowaną 

dla niej ścieżką uczestnictwa 
 

29 Rodzaj przyznanego wsparcia  

30 Data rozpoczęcia udziału we wsparciu  

31 Data zakończenia udziału we wsparciu  



 
32 Data założenia działalności gospodarczej  

33 Kwota przyznanych środków na założenie działalności 

gospodarczej 

 

34 PKD założonej działalności gospodarczej  

35 Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, 

migrant, osoba obcego pochodzenia 

 

36 Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do 

mieszkań 

 

37 Osoba z niepełno sprawnościami  

38 Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób 

pracujących 

 

39 W tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi 

na utrzymaniu 

 

40 Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby 

dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu 

 

41 Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż 

wymienione powyżej) 

 

 

Dane dotyczące personelu projektu 

 

Lp. Nazwa  

1 Imię  

2 Nazwisko  

3 Kraj  

4 PESEL  

5 Forma zaangażowania  

6 Okres zaangażowania w projekcie  

7 Wymiar czasu pracy  

8 Stanowisko  

 

Wykonawcy realizujący umowy o zamówienia publiczne, których dane 

przetwarzane będą w związku  

z badaniem kwalifikowalności środków w projekcie (osoby fizyczne prowadzące 

działalność gospodarczą) 

 

 

Lp. Nazwa  

1 Nazwa wykonawcy  

2 Kraj  

3 NIP wykonawcy  

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Załącznik nr 4 do regulaminu 

 

 

ANKIETA REKRUTACYJNA 
uczestników projektu 

 „Uczniowie i uczelnie  - w sieci współpracy” 

 
Numer projektu:  RPMP.10.01.04-12-0196/16 w latach 2016 – 2017  

10 Oś Priorytetowa: Wiedza i Kompetencje,  
Działanie: 10.1. Rozwój kształcenia,  
Poddziałanie: 10.1.4. Małopolska Chmura Edukacyjna  

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 
2014 – 2020. 

 
INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA ANKIETY 

Proszę wypełnić wszystkie pola czytelnie 

Pola wyboru zaznaczyć „X” 

Proszę złożyć czytelny podpis  

 

Zakres danych osobowych uczestników biorących udział w projektach 

 

 
1.  Imię  

 

 

2.  Nazwisko  

 

 

3.  PESEL  

 

 

4.  Województwo  

 

 

5.  Powiat  

 

 

6.  Gmina  

 

 

7.  Miejscowość  

 

 

8.  Ulica  

 

 

9.  Nr budynku  

 

 

10.  Nr lokalu  

 

 

11.  Kod pocztowy  

 

 

12.  Telefon kontaktowy  

 

 

13.  Adres e-mail  

 

 

 
 



 
Zakres danych niezbędnych do rekrutacji  

 
1.  Jestem uczniem LO im. Jana Matejki w 

Wieliczce i uczęszczam do klasy:  

  

2.  Jestem uczniem PCKZIU w Wieliczce i 

uczęszczam do klasy : 

 

3.  

 

Nie brałem/am udział w tożsamym 

wsparciu (pod względem rodzaju zajęć i 

obszaru tematycznego) w projekcie 

pilotażowym MCHE.  

 

      4.  Zgłaszam swój udział w Kole naukowym z 

Biologii  
 

      5.  Zgłaszam swój udział w zajęciach On Line 

oraz Kole naukowym z Biologii   
 

      6.  Za ostatni rok nauki (klasy II i wyższe) lub 

świadectwa z ostatniej klasy gimnazjum 

(klasy I) z ww. przedmiotu uzyskałem, am  

ocenę :  

 

       7.  Zgłaszam swój udział w Kole naukowym z 

Fizyki  
 

8. Zgłaszam swój udział w zajęciach On Line 

oraz Kole naukowym z Fizyki  
 

 

        9.  

Za ostatni rok nauki (klasy II i wyższe) lub 

świadectwa z ostatniej klasy gimnazjum 

(klasy I) z ww. przedmiotu uzyskałem, am  

ocenę :  

 

 

    10.  

Brałem/ am  udział w konkursach/ 

olimpiadach z Biologii i uzyskałem/ am 

wynik: 

 

 

    11.  

Brałem/ am  udział w konkursach/ 

olimpiadach z Fizyki i i uzyskałem/ am 

wynik: 

 

 
JA NIŻEJ PODPISANY/A OŚWIADCZAM  ŻE : 
1.  Dane zawarte w Ankiecie rekrutacyjnej są zgodne z prawdą, 
2.  Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie informacji niezgodnych   z prawdą, 
3. Zapoznałem/am się z postanowieniami Regulaminu uczestnictwa  w projekcie  
4.  Wyrażam zgodę na udział w projekcie, 
5.  Należę do grupy osób uprawnionych do skorzystania ze wsparcia zgodnie z Regulaminem uczestnictwa w 

projekcie, 
6.  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie  

niezbędnym do przeprowadzenia procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29  sierpnia 1997r. o ochronie 
danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 2135),  

7.  Zostałem/am poinformowany/a o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego, 

8.  Jestem świadomy/a, że złożenie Ankiety rekrutacyjnej nie jest równoznaczne  z zakwalifikowaniem się do  
udziału w projekcie. 

    * W przypadku składania oświadczenia przez osobę niepełnoletnią powinno ono być podpisane  również przez 
rodzica/opiekuna prawnego. 
 
 
       

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

MIEJSCOWOŚĆ I DATA  CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU  

 

……………………………………………………..…………………  

   CZYTELNY PODPIS OPIEKUNA PRWNEGO      

    UCZESTNIKA PROJEKTU (jeśli dotyczy) 

 



 
 

 


