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Rekrutacja do projektu  

 

Zapraszamy do udziału w projekcie pt.  „Mój zawód – moja przyszłość”.  

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-

2020. 

W ramach projektu wsparciem objętych zostanie 84 uczniów oraz 9 nauczycieli Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Szczercowie. Uczniowie będą uczestniczyć w stażach, praktykach oraz 

zajęciach specjalistycznych, nauczyciele będą uczestnikami szkoleń oraz studiów podyplomowych. 

 

Zgłoszenia do udziału w projekcie będą przyjmowane w terminie do 20.06.2018r. 
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OŚWIADCZENIE  RODZICÓW  UCZNIA /  OPIEKUNA  PRAWNEGO  

O KORZYSTANIU ZE ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ 

W  ROKU  KALENDARZOWYM  2017 

 

Świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu karnego oświadczam, że               

w roku kalendarzowym 2017 korzystałam/em ze świadczeń pomocy społecznej: 

                     

      TAK                                                                               NIE 

Oświadczam,  iż  podana wyżej informacja o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej 

jest  zgodna  ze  stanem  faktycznym. 

 

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

                           (miejscowość, data)                 (podpis rodzica / prawnego opiekuna)  
 

Członkami rodziny, o których mowa wyżej są: 
 współmałżonek, 

 pozostające na utrzymaniu i wychowaniu osoby uprawnionej i wspólnie z nią zamieszkujące 
dzieci własne i dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny 

zastępczej, dzieci współmałżonków i rodzeństwo, w wieku do 18 lat, a jeżeli kształcą się w 

systemie dziennym, zaocznym lub wieczorowym – do czasu ukończenia nauki, nie dłużej 
jednak niż do ukończenia 25 lat pod warunkiem, że nie pobierają zasiłku dla bezrobotnych i 

nie osiągają dochodów z tytułu zatrudnienia. 
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Załącznik 2 do Regulaminu 
 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU 
 

W związku z przystąpieniem do Projektu pn. „Mój zawód – moja przyszłość” oświadczam, iż przyjmuję do 
wiadomości, co następuje: 
 
1. Administratorem moich danych osobowych jest odpowiednio: 

a) Zarząd Województwa Łódzkiego dla zbioru „Beneficjenci w ramach RPO WŁ 2014-2020”, 

b) Minister Rozwoju dla zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów 

operacyjnych”. 

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, przy czym dane osobowe są niezbędne dla realizacji 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na podstawie: 

1) w odniesieniu do zbioru „Beneficjenci w ramach RPO WŁ 2014-2020”: 

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; 

2) w odniesieniu do zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów 

operacyjnych”: 

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, 
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c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, 

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. 

3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Projektu „Mój zawód-moja przyszłość”, w 

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

sprawozdawczości oraz działań informacyjnopromocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

4. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania: 

a) Instytucji Zarządzającej - Zarządowi Województwa Łódzkiego, Al. Piłsudskiego 8, 90-051 

Łódź, 

b) Ministrowi Rozwoju, Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, 

c) Beneficjentowi realizującemu Projekt – Gmina Szczerców ul. Pułaskiego 8, 97-420 Szczerców 

d) podmiotom, które na zlecenie Beneficjenta uczestniczą w realizacji Projektu – Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Szczercowie, ul. Piłsudskiego 66, 97-420 Szczerców. Gmina Szczerców ul. Pułaskiego 8, 

97-420 Szczerców. 

Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Administratora, 

Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub Beneficjenta. Moje dane osobowe mogą zostać również 

powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Administratora, Instytucji Zarządzającej, Instytucji 

Pośredniczącej oraz Beneficjenta kontrole i audyt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Łódzkiego na lata 2014-2020. 

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

wsparcia w ramach Projektu. 

6. W terminie do 4 tygodni od zakończenia udziału w Projekcie przekażę Beneficjentowi dane dotyczące mojego statusu 

na rynku pracy oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia 

kompetencji. 

7. W terminie do 3 miesięcy od zakończenia udziału w Projekcie dostarczę Beneficjentowi dokumenty potwierdzające 

osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej.* 

8. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

 

……………………………………………      …………………………………………… 
MIEJSCOWOŚĆ I DATA          CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU** 
 
 
* Dotyczy wyłącznie Projektów zatwierdzonych do realizacji w ramach konkursów, w których istnieje obowiązek monitorowania 
efektywności zatrudnieniowej. 
** W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego 
opiekuna.   
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Załącznik 3 do Regulaminu 

 
DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

 

Ja niżej podpisany/-a, w związku z realizacją Projektu „Mój zawód- moja przyszłość" niniejszym: 

1) Oświadczam, że dobrowolnie wyrażam chęć swojego uczestnictwa w projekcie 

Imię i nazwisko  uczestnika ……….………………………………………………………………………..................... 

2) Oświadczam, że spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w projekcie tj. jestem 

uczniem mieszkającym w …………………………………………………………………………………………………, 

województwo łódzkie w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i jestem zainteresowana/y uczestnictwem       

w zajęciach oferowanych w ramach projektu. 

3) Oświadczam, że została/em poinformowana/y o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

4) Pouczony/-a* o odpowiedzialności/ą za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą oświadczam, 

że dane podane w niniejszej deklaracji są zgodne z prawdą. 

 

5) Oświadczam, iż zapoznałam/em się z Regulaminem udziału w projekcie i akceptuję wszystkie jego 

warunki. 

 

6) Wyrażam zgodę na udział w badaniu ewaluacyjnym i wykorzystywanie wizerunku: 

„Wyrażam zgodę na udział w badaniu ewaluacyjnym, które odbędzie się na początku i po zakończeniu 

udziału w projekcie oraz na wykorzystywanie mojego wizerunku w celu udokumentowania działam 

prowadzonych w ramach realizacji projektu” 

 

*niepotrzebne skreślić  

 
 

 
 

…..……………………………………………………………….. 

 
 

 
 

……………………………………………………………………. 

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