
UCHWAŁA NR 31/20 
ZARZĄDU POWIATU W STASZOWIE 

z dnia 23 marca 2020 r. 

w sprawie przyjęcia Regulaminu rekrutacji oraz uczestnictwa nauczycieli w projekcie 
pn. "Innowacje w kształceniu - wirtualne laboratoria" 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Staszowie uchwala, 
co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się: 

- Regulamin rekrutacji oraz uczestnictwa nauczycieli w projekcie "Innowacje w kształceniu - 
wirtualne laboratoria", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Projekt realizowany jest 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 
2020 EFS, Oś priorytetowa: 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie: 8.5 Rozwój 
i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego, Poddziałanie: 8.5.1 
Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcia na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Staszowie. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 Zarząd Powiatu w Staszowie: 
 
Przewodniczący Zarządu: Józef Żółciak 
 
Wicestarosta: Leszek Guzal 
 
Członkowie Zarządu: Janusz Bąk 
 
Krystyna Semrau 
 
Zbigniew Wiącek 
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Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany na podstawie umowy   
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Regulamin rekrutacji oraz uczestnictwa nauczycieli w projekcie  

„Innowacje w kształceniu – wirtualne laboratoria” nr RPSW.08.05.01-26-0045/19-00 

 
Regulamin określa zakres wsparcia, zasady, warunki naboru oraz uczestnictwa nauczycieli w projekcie 

w ramach Poddziałania 8.5.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 

„Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU” 

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 

I. Postanowienia ogólne 

 § 1  
1) Okres realizacji Projektu: 01.01.2020 r. – 31.12.2021 r.  

2) Obszar realizacji Projektu: województwo świętokrzyskie.  

3) Biuro realizacji Projektu: Starostwo Powiatowe w Staszowie, ul. Józefa Piłsudskiego 7,     

28-200 Staszów, tel./fax. 15 866 50 38. 

Definicje 

§ 2 
 

Używane w ramach niniejszego Regulaminu  pojęcia każdorazowo oznaczają:  

Projekt–Projekt „Innowacje w kształceniu – wirtualne laboratoria”;  

Instytucja Zarządzająca – Województwo Świętokrzyskie, 

Kandydat – nauczyciel, starający się o udział w Projekcie, który złożył dokumenty 

rekrutacyjne;  

Dokumenty rekrutacyjne–komplet dokumentów, który należy złożyć w biurze realizującym 

Projekt, w terminie obejmującym proces rekrutacji; 

Komisja Rekrutacyjna(KR) –organ oceniający Dokumenty rekrutacyjne i dokonujący 

kwalifikacji Kandydatów na Uczestników Projektu;  

Uczestnik projektu(UP) –osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie, zgodnie z zasadami 

określonymi w Regulaminie rekrutacji oraz uczestnictwa, 

RPO – Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego. 

 

 Zakres wsparcia 

§ 3 
1. Wsparcie oferowane w ramach Projektu obejmuje: 

a) Rozwój umiejętności zawodowych nauczycieli w zawodach: technik energetyk, 

technik OZE, technik logistyk, 

b) Kierunki objęte wsparciem: technik energetyk, technik OZE, technik logistyk, 

c) Wszystkie realizowane formy wsparcia są bezpłatne dla Uczestników projektu 
 

Uczestnicy projektu 

§ 4 
 

Do ubiegania się o uczestnictwo w projekcie uprawnieni są nauczyciele nie korzystający z tego 

typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych z EFS w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020. 

Załącznik do uchwały Nr 31/20

Zarządu Powiatu w Staszowie

z dnia 23 marca 2020 r.
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Obowiązki uczestników Projektu 

§ 5 
1. Każdy Uczestnik Projektu zobowiązany jest do: 

a) przestrzegania niniejszego regulaminu, 

b) wyrażenia zgody na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych 

osobowych oraz na wykorzystywanie i rozpowszechnianie wizerunku dla celów 

związanych z realizacją Projektu, 

c) wypełnianie wszelkich wymaganych przez Powiat Staszowski ankiet związanych 

z realizowanymi w ramach projektu formami wsparcia. 

 

II. Procedura naboru dokumentów rekrutacyjnych 
 

§ 6 
1. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób bezstronny zgodnie z warunkami jawnymi 

i jednakowymi dla wszystkich kobiet i mężczyzn, z zachowaniem równych szans dostępu.  

2. Nabór dokumentów rekrutacyjnych prowadzony będzie w sposób otwarty ciągły do 

momentu wyłonienia ostatecznej liczby uczestników. Beneficjent zastrzega sobie 

możliwość ogłoszenia daty zakończenia naboru w momencie wpłynięcia dostatecznej liczby 

formularzy zgłoszeniowych.  

3. Dokumenty rekrutacyjne można składać osobiście do Biura projektu.  

4. Formularze zgłoszeniowe dostępne będą w Biurze projektu.  

 

 

III. Dokumenty rekrutacyjne do projektu 
 

§ 7 
1. Dokumenty rekrutacyjne do udziału w projekcie to:  

a) Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie (uzupełniony odręcznie, czytelnym 

pismem);  

b) Opinia Dyrektora szkoły  

2. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi.  

 

IV. Tryb oraz sposób kwalifikowania uczestników do udziału w projekcie 
 

§ 8 
1. Nabór dokumentów rekrutacyjnych prowadzony będzie w sposób otwarty ciągły do 

wyłonienia ostatecznej liczby uczestników projektu. 

2. Komisja Rekrutacyjna oceniać będzie dokumenty rekrutacyjne, które wpłyną do momentu 

zamknięcia naboru.  

5. Komisja Rekrutacyjna zakwalifikuje do udziału w projekcie łącznie 16 nauczycieli.  

 

§ 9 
1. Ocena złożonych dokumentów następuje w trakcie posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej 

i obejmuje ocenę formalną, w której weryfikowane są następujące elementy:  

- kompletność złożonych dokumentów rekrutacyjnych,  

    - kwalifikowalność do projektu, zgodnie z wymogami określonymi w § 3 Regulaminu.  

2. Komisja Rekrutacyjna dokonuje ostatecznej kwalifikacji nauczycieli, na podstawie  analizy 

informacji zawartych w Formularzu zgłoszeniowym i pozostałych dokumentach;  

3. Decyzja o zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie przekazana zostanie Uczestnikom 

w jeden z niżej wymienionych sposobów: telefonicznie, e-mailowo bądź listownie na adres 
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wskazany w Formularzu zgłoszeniowym. Dodatkowo informacje o wynikach rekrutacji 

udzielane będą w Biurze projektu.  

 

 

V. Zasady funkcjonowania Komisji Rekrutacyjnej. 
 

§ 10 
1.  O zakwalifikowaniu do uczestnictwa w projekcie decyduje Komisja Rekrutacyjna - według 

niniejszego Regulaminu.  

2.  Z każdego posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej sporządza się odrębny protokół, do którego  

załącznikami są listy zakwalifikowanych nauczycieli.  

3. Decyzje Komisji Rekrutacyjnej są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.  

 

 Skład oraz sposób powoływania Komisji Rekrutacyjnej. 
 

§ 11 
1) Komisja Rekrutacyjna składa się z Przewodniczącego Komisji – Menedżera projektu, 

Zastępcy Przewodniczącego Komisji – Specjalisty ds. organizacji projektu oraz Członka 

Komisji - Dyrektora danej Szkoły/wicedyrektora szkoły.  

2) Komisja Rekrutacyjna powoływana jest zarządzeniem.  

 

VI. Zasady rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie 

§ 12 
1. Rezygnacja z udziału w Projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach 

i następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia na formularzu opracowanym przez 

Beneficjenta.  

2. Uzasadnione przypadki, o których mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu mogą wynikać 

z przyczyn natury zdrowotnej lub działania siły wyższej i z zasady nie mogą być znane przez 

Uczestnika w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie.  

3. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie z przyczyn innych niż wskazane w pkt. 2 

Uczestnik projektu może zostać wezwany do zwrotu kosztów uczestnictwa za poszczególne 

formy wsparcia, w których brał udział w Projekcie.  
 

4. Powiat Staszowski zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika z listy uczestników 

w przypadku naruszenia przez niego niniejszego Regulaminu.  

 

VII. Postanowienia końcowe 
 

§ 13 
1.  Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez realizatora Projektu 

– Powiat Staszowski.  

2. Ostatecznej interpretacji Regulaminu rekrutacji uczestników projektu „Innowacje 

w kształceniu – wirtualne laboratoria” dokonuje Powiat Staszowski w oparciu o wytyczne 

dla instytucji biorących udział we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego 2014- 2020 oraz odpowiednie przepisy prawa Unii 

Europejskiej.  

3. W przypadku zmian w w/w dokumentacji, Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany 

niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Projektu.  
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU  

„Innowacje w kształceniu – wirtualne laboratoria” 

Numer projektu: RPSW.08.05.01-26-0045/19-00 

 
…………………………………………………… 

                                                                                                                              data i podpis osoby przyjmującej formularz 
 

Nazwisko:  

………..…………………………..…… 

Imię: 

………………………… 

Płeć: 

 Kobieta        Mężczyzna 

Data, miejsce, urodzenia, województwo: 

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

Wiek  (w latach): 

………………………..……….. 

PESEL:  

 

            

Adres zamieszkania: 

Ulica:............................................................................ 

nr domu:……………….nr lokalu:……………………… 

miejscowość:…………………………………….……… 

kod pocztowy:………………………………….……….. 

gmina:…………………………………………..…….…. 

powiat:….…………………………………………..….... 

województwo:….………………………………….……. 

 obszar miejski  

 obszar wiejski  

Dane kontaktowe: 

Numer telefonu: 

………………………………………………….……………… 

Adres poczty elektronicznej (e-mail): 

……………………………………………………..…………. 

Adres do korespondencji  

(wypełnić jeśli jest inny niż miejsce zamieszkania) 

………………………………….…………………………….. 

…………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

 

Oświadczam, że jestem nauczycielem: 

 

ZSE W STASZOWIE         

na kierunku: 

 

 Technik logistyk  

 

ZS W STASZOWIE 

na kierunku: 

 

 Technik oze 

 

ZS W POŁAŃCU 

na kierunku: 

 

 Technik oze 

 Technik energetyk  

 
 

 

Źródło informacji o projekcie:  

   plakaty        ulotki        znajomi       telewizja       prasa        strona internetowa Powiatu Staszowskiego  

   inne, (jakie?) ………………………………………………………………………………………….…..…..……………… 
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Jestem zainteresowany/a szkoleniem: 

1. AutoCad                                                                                                                 

2. MultiSIM                                                                                                                

3. Obsługa programu komputerowego transport-spedycja                                         

4. Obsługa programów magazynowych                                                                      

5. Kurs operatora wózka widłowego wraz z egzaminem UDT                                   

 

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że:  

 Zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji w Projekcie „Innowacje w kształceniu – wirtualne laboratoria” i akceptuję 

zawarte w nich warunki. Jednocześnie stwierdzam, iż zgodnie z wymaganiami jestem uprawniony/a do uczestnictwa w w/w 

projekcie. Wyrażam zgodę na prowadzenie wobec mojej osoby dalszego postępowania rekrutacyjnego, mającego na celu 

określenie moich predyspozycji do udziału w projekcie.  

 Zostałem/am poinformowany/a, że Projekt „Innowacje w kształceniu – wirtualne laboratoria” jest współfinansowany przez 

Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

i realizowany jest przez Powiat Staszowski i na podstawie umowy podpisanej z Województwem Świętokrzyskim, pełniącym 

rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 – 2020.  

 Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie moich danych osobowych (w tym danych wrażliwych) 

zawartych w niniejszym formularzu (zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

oraz właściwymi krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych), do celów związanych z realizacją 

i promocją projektu „Innowacje w kształceniu – wirtualne laboratoria”, w ramach Poddziałania 8.5.1 „Podniesienie jakości 

kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU” Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego 2014 - 2020, a także w zakresie niezbędnym do wywiązania się przez Powiat Staszowski z obowiązków 

sprawozdawczych z realizacji projektu wobec  Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, ul. Aleja IX Wieków Kielc 3, 25-516 

Kielce. Moja zgoda obejmuje również przetwarzanie w/w danych w przyszłości pod warunkiem, że nie zostanie zmieniony  

    cel przetwarzania.  

 Zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu do treści swoich danych osobowych (oraz ich poprawiania).  

 Wyrażam zgodę na wykorzystywanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku przez Powiat Staszowski dla celów 

reklamowych, informacyjnych, promocyjnych, marketingowych związanych z realizowanym Projektem oraz prowadzoną 

działalnością i zrzekam się wszelkich roszczeń z tytułu wykorzystywania go na potrzeby podane w niniejszym 

oświadczeniu. Ponadto mój wizerunek może zostać udostępniony innym podmiotom w celu realizacji zadań związanych 

z monitoringiem, ewaluacją i sprawozdawczością w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego  

 Moja zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz na wykorzystywanie i rozpowszechnianie wizerunku nie jest 

ograniczona terytorialnie i czasowo.  

 Jestem świadomy/a, że zgłoszenie uczestnictwa w projekcie nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału 

w projekcie.  

 Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenia prawdy, niniejszym 

oświadczam, że dane zawarte w niniejszym Formularzu zgłoszeniowym są zgodne z prawdą. 

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

data i czytelny podpis Kandydata 
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O P I N I A  

O B E J M U J Ą C A  A N A L I Z Ę  P R E D Y S P O Z Y C J I  I  M O Ż L I W O Ś C I   

U D Z I A Ł U  N A U C Z Y C I E L A  W  P R O J E K C I E  

 

Nazwa projektu “ Innowacje w kształceniu – wirtualne laboratoria” 

 

DANE PODSTAWOWE 

Imię/ Imiona Nazwisko 

Data i miejsce urodzenia 

Płeć   K             M  

DANE KONTAKTOWE 

Adres zamieszkania 

ulica, nr domu  miejscowość  

kod pocztowy  poczta  

powiat  województwo  

MIEJSCE PRACY 

ZSE W STASZOWIE         

na kierunku: 

 Technik logistyk  

 

ZS W STASZOWIE 

na kierunku: 

 Technik oze 

 

ZS W POŁAŃCU 

na kierunku: 

 Technik oze 

 Technik energetyk 

 

 

 

 

Opinia Dyrektora Szkoły 
 

 
 
 
 

                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                     
 
 
………………………………… 
  Podpis Dyrektora Szkoły 

 

Data wypełnienia kwestionariusza  
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Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego  
na lata 2014-2020.                      

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„Innowacje w kształceniu – wirtualne laboratoria” 

Ja niżej podpisany/a deklaruję chęć udziału w Projekcie pn. „Innowacje w kształceniu – wirtualne 

laboratoria”, realizowanym przez Powiat Staszowski, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,  

Oś priorytetowa 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa 

zawodowego i kształcenia ustawicznego Poddziałanie  8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz 

wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU” 

Jednocześnie oświadczam, że: 

 Zapoznałem/a, się z Regulaminem rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie „Innowacje w kształceniu – 

wirtualne laboratoria” 

 Spełniam kryteria uczestnictwa w projekcie, określone w Regulaminie rekrutacji oraz uczestnictwa;  

 Nie korzystam z takiego samego wsparcia w innych projektach współfinansowanych ze Środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego; 

 zostałem/am poinformowany/a o warunkach otrzymania wsparcia w ramach projektu „Innowacje 

w kształceniu – wirtualne laboratoria” i w pełni je akceptuję; 

 zostałem/am poinformowany/a, iż projekt „Innowacje w kształceniu – wirtualne laboratoria” jest 

współfinansowany przez Unię Europejską  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; 

 zobowiązuję się do przedłożenia Powiatowi Staszowskiemu wszelkich informacji i dokumentów 

niezbędnych do prawidłowej realizacji Projektu; 

 wyrażam zgodę na  udostępnienie wizerunku w związku z realizacją projektu, w celach informacyjno-

promocyjnych; 

 zostałem/am uprzedzony/a o odpowiedzialności prawnej za złożenie nieprawdziwego oświadczenia  

lub zatajenie prawdy, niniejszym oświadczam, że w/w dane są zgodne z prawdą. 

 oświadczam, że zapoznałem się z obowiązkiem informacyjnym Powiatu Staszowskiego dotyczącym 

przetwarzania moich danych osobowych. 

 

 

 

 

 

................................................................................................. 
                                                                                                               data i czytelny podpis uczestnika 
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Powiat Staszowski 

ul. Józefa Piłsudskiego 7 
28-200 Staszów 

 tel. 15 866 50 38 

Projekt „Innowacje w kształceniu – wirtualne laboratoria” realizowany  

jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany na podstawie umowy   

z Województwem Świętokrzyskim pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej  

Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego  
na lata 2014-2020.                      

  OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU 

 

W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Innowacje w kształceniu – wirtualne laboratoria” 

oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: 

1) administratorem moich danych osobowych jest Zarząd Województwa Świętokrzyskiego dla 

zbioru Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

pełniący rolę Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, mający siedzibę przy Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce; 

2) administratorem moich danych osobowych jest Minister właściwy do spraw rozwoju 

regionalnego dla zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów 

operacyjnych, z siedzibą w Warszawie, przy Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa. 

3) Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi ww. projektu, dofinansowanego 

ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata  

2014 – 2020 (RPOWŚ), w szczególności: 

a) udzielenia wsparcia, 

b) potwierdzenia kwalifikowalności wydatków,  

c) monitoringu, 

d) ewaluacji, 

e) kontroli, 

f) audytu prowadzonego przez upoważnione instytucje, 

g) sprawozdawczości, 

h) rozliczenia projektu, 

i) zachowania trwałości projektu, 

j) archiwizacji. 

4) Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których 

mowa w art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

 i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej RODO – dane osobowe są niezbędne dla realizacji 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 

(RPOWŚ 2014-2020) 

5) moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Zarządzającej, 

beneficjentowi realizującemu projekt – Powiat Staszowski, ul. Józefa Piłsudskiego 7, 28-200 

Staszów oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu – 

„Innowacje w kształceniu – wirtualne laboratoria”. Moje dane osobowe mogą zostać 

udostępnione firmom badawczym realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej oraz 

specjalistycznym firmom realizującym na zlecenie IZ kontrole w ramach RPOWŚ 2014 - 2020; 

6) Moje dane osobowe mogą być ujawnione osobom fizycznym lub prawnym, upoważnionym 

przez administratora lub Beneficjenta, w związku z realizacją celów o których mowa w pkt. 2, 

podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub 
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na lata 2014-2020.                      

kurierowi (w przypadku korespondencji papierowej), stronom i innym uczestnikom postepowań 

administracyjnych. 

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

równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu.  

8) Przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

9) Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia projektu „Innowacje 

w kształceniu – wirtualne laboratoria” oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji. 

10) Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

 

 

 

 

 

 

 

…..……………………………………… …………………………………………… 

MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU 
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OŚWIADCZENIE 

 

 

Ja niżej podpisana/y: …………………………………………………………………....…………………………… 

oświadczam, że nie korzystam z tego samego typu wsparcia oferowanego w projekcie „Innowacje 

w kształceniu – wirtualne laboratoria” w innych projektach współfinansowanych z EFS w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020.  

 

 

 

 

 

…………………………….………………………  

Data i podpis  
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Uzasadnienie

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Staszowie przyjął:

- Regulamin rekrutacji oraz uczestnictwa nauczycieli w projekcie "Innowacje w kształceniu -
wirtualne laboratoria".

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 EFS, Oś priorytetowa: 8. Rozwój edukacji i aktywne
społeczeństwo, Działanie: 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia
ustawicznego, Poddziałanie: 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcia na
rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.

W związku z podpisaną umową na dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 Nr RPSW.08.05.01-26-
0045/19/00 z dnia 16.01.2020 r. i w celu realizacji wsparcia dla uczestników projektu „Innowacje
w kształceniu - wirtualne laboratoria” niezbędne jest przyjęcie regulaminu rekrutacji oraz
uczestnictwa nauczycieli, który określa zakres wsparcia, zasady, warunki naboru oraz uczestnictwa
w projekcie.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.
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