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REGULAMIN  
określający zasady rekrutacji i uczestnictwa  

w Projekcie nr RPMA. 10.03.01-14-e005/20 

pt.: „OKNO na karierę” 

 

dla Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia 

Ustawicznego im. Bohaterów Walk nad Bzurą1939 r. 

w Sochaczewie 

ul. Marszałka Józefa Piłsudzkiego 63, 96-500 Sochaczew 
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§ 1 

INFORMACJE O PROJEKCIE I GRUPIE DOCELOWEJ 

 

Projekt: „OKNO na karierę” o numerze RPMA.10.03.01-14-e005/20 jest współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej oraz z budżetu Państwa w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Priorytet X Edukacja, Działanie 10.3 Doskonalenie 

zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów. Projekt realizowany jest w okresie 01.01.2021 r 

do 31.01.2023 r., na podstawie Umowy RPMA.10.03.01-14-e005/20-00 (dalej „Umowa o dofinansowanie”) z dnia 

18.12.2020 r. zawartej z Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa 

Mazowieckiego, w imieniu, którego działa Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. 

Projekt adresowany jest, do co najmniej 120 Uczniów/Uczennic oraz 9 Nauczycieli/Nauczycielek ze Zespołu 

Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Walk nad Bzurą 1939 r. w Sochaczewie, ul. 

Marszałka Józefa Piłsudzkiego 63, 96-500 Sochaczew 

 

Wsparcie będzie dedykowane do Uczniów/Uczennic oraz Nauczycieli/Nauczycielek kształcą się/prowadzą zajęcia 

na następujących kierunkach kształcenia zawodowego:  

 

a) Technik żywienia i usług gastronomicznych 

b) Technik grafiki i poligrafii cyfrowej 

c) Kucharz 

Udział w projekcie jest dobrowolny i nieodpłatny. 

                                                                                                                  § 2 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „OKNO na karierę” we formach wsparcia 

przewidzianych dla  Uczniów/Uczennic oraz Nauczycieli/Nauczycielek ze Zespołu Szkół Rolnicze Centrum 

Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Walk nad Bzurą 1939 r. w Sochaczewie, a w szczególności kryteria 

kwalifikacyjne, zasady przyjmowania zgłoszeń i kwalifikacji Uczniów/Uczennic i Nauczycieli/Nauczycielek oraz 

ich prawa i obowiązki w trakcie udzielanego wsparcia. 

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

a) Forma wsparcia rozumie się przez to dodatkowe zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy 

z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego Szkoły, w których będą brać udział Nauczyciele 

i Nauczycielki oraz Uczniowie i Uczennice z Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. 

Bohaterów Walk nad Bzurą 1939 r. w Sochaczewie:   staże uczniowskie, praktyka zawodowa, zajęcia 

doskonalące umiejętności zawodowe, szkolenia, kursy, zajęcia z wykorzystaniem technologii informacyjno-

komunikacyjnych, zajęcia z doradztwa zawodowego, które będą umożliwiać Uczniom/Uczennicom oraz 

Nauczycielom/Nauczycielkom uzyskiwanie, uzupełnianie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji 

zawodowych.  
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b) Staż uczniowski rozumie się przez to staże, o których mowa w Prawie oświatowym (Ustawa z dnia 14 

grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. Z 2020 r. poz. 910 i 1378)), dla Uczniów/Uczennic Technikum 

i  Szkół branżowych I stopnia niebędących młodocianymi pracownikami, Uczniów/Uczennic Szkół 

branżowych II stopnia oraz Uczniów/Uczennic Szkół policealnych realizowane w rzeczywistych warunkach 

pracy, tj. u Pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, których działalność jest związana 

z zawodem, w którym kształcą się Uczniowie/Uczennice. 

c) Praktyka zawodowa- forma przygotowania zawodowego Ucznia/Uczennicy prowadzona u Pracodawcy, 

której celem jest pogłębienie wiedzy nabytej w Szkole oraz doskonalenie umiejętności zawodowych na 

różnych stanowiskach, przy wykonywaniu różnych czynności. Stanowi znakomitą możliwość rozwinięcia, 

wzmocnienia i utrwalenia posiadanych przez Uczniów/Uczennice kwalifikacji i umiejętności, które 

zdobyli/łyk na zajęciach praktycznych w Szkole. Jest to szansa na zniwelowanie braków w umiejętnościach 

oraz wzbogacenia posiadanej wiedzy w elementy praktycznej nauki zawodu. 

d) Beneficjent/Organizator Projektu rozumie się przez to Unię Producentów i Pracodawców Przemysłu 

Mięsnego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Al. Ujazdowskie 18 lok 16 (00-478). 

e) Partner rozumie się przez to Powiat Sochaczewski, ul. Marszałka Józefa Piłsudzkiego 65, 96-500 Sochaczew. 

f) Biuro Projektu rozumie się przez to siedzibę Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego, 

al. Ujazdowskie 18/16 00-478 Warszawa.  

g) Personel Projektu rozumie się przez to pracowników Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu 

Mięsnego realizujących Projekt. 

h) Koordynator Szkoły-osoba odpowiedzialna za nadzorowanie działań w Projekcie ze strony Partnera. Do 

jego zadań należy między innymi zachęcanie Uczniów/Uczennice oraz Nauczycieli/Nauczycielek do wzięcia 

udziału w Projekcie poprzez przedstawienie korzyści, jakie płyną z jego uczestnictwa. Koordynator 

informuje, jak zdobyta wiedza/umiejętności oraz kompetencje społeczne wpłyną na dalszy proces edukacji 

oraz karierę zawodową. Koordynator podejmuje interwencję w chwili wystąpienia problemów i przedstawia 

możliwości rozwiązania danej trudności. Dodatkowo na bieżąco rozwiązuje problemy natury technicznej, 

logistycznej oraz personalnej.  

i) Zespół Szkół rozumie się przez to objęty wsparciem w ramach Projektu Zespół Szkół Rolnicze Centrum 

Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Walk nad Bzurą 1939 r. w Sochaczewie, ul. Marszałka Józefa 

Piłsudzkiego 63, 96-500 Sochaczew. 

j) Uczeń/Uczennica rozumie się przez to Ucznia/Uczennicę, który/a uczęszcza do Zespołu Szkół Rolnicze 

Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Walk nad Bzurą 1939 r. w Sochaczewie w roku szkolnym 

2020/2021, 2021/2022 oraz 2022/2023. 

k) Uczestnik/Uczestniczka rozumie się przez to Ucznia/Uczennicę oraz Nauczyciela/Nauczycielkę, który/a 

został/a zakwalifikowany/a do udziału w Projekcie na poszczególne formy wsparcia w roku szkolnym 

2020/2021, 2021/2022 oraz 2022/2023. 

l) Rodzic rozumie się przez to Rodzica lub Opiekuna Prawnego Ucznia/Uczennicy ze Zespołu Szkół Rolnicze 

Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Walk nad Bzurą 1939 r. w Sochaczewie. 

m) Nauczyciel/Nauczycielka rozumie się przez to Nauczyciela/Nauczycielkę, kształcącą/kształcącego 

w ramach przedmiotów zawodowych na kierunkach objętych wsparciem w Projekcie, tj. technik żywienia 

i usług gastronomicznych, t. grafiki i poligrafii cyfrowej oraz kucharz w Zespole Szkół Rolnicze Centrum 

Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Walk nad Bzurą 1939 r. w Sochaczewie w roku szkolnym 

2020/2021, 2021/2022 oraz 2022/2023.  
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n) 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.  

o) Pracodawca rozumie się przez to podmiot przyjmujący Ucznia/Uczennicę na staż uczniowski/praktykę 

zawodową. 

p) Opiekun stażu uczniowskiego/praktyki zawodowej rozumie się przez to Opiekuna po stronie 

Pracodawcy przyjmującego Ucznia/Uczennicę na staż uczniowski/praktykę zawodową.  

3. Siedziba Beneficjenta mieści się w Warszawie, przy Alejach Ujazdowskich 18/16, (00-478), 

4. Biuro Projektu mieści się w siedzibie Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego, al. Ujazdowskie 

18/16, 00-478 Warszawa. 

5. Punkt rekrutacyjny mieści się w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów 

Walk nad Bzurą 1939 r. w Sochaczewie, ul. Marszałka Józefa Piłsudzkiego 63, 96-500 Sochaczew.  

6. Formy wsparcia uwzględniają politykę równości szans kobiet i mężczyzn oraz zasadę równości 

szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.  

7. Termin realizacji Projektu: 01.01.2021 Do 31.01.2023 r.  

 

 

§ 3 

CELE ORGANIZACJI FORM WSPARCIA 

 

Wsparcie w ramach Projektu „ OKNO na karierę” organizowane jest w celu: 

 

a) zwiększenia efektywności i jakości kształcenia ukierunkowanego na dostosowanie go do potrzeb regionalnego i 

lokalnego rynku pracy, 

b) zastosowania oraz pogłębienia zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy, 

a także w przyszłej pracy zawodowej, 

c) wzmocnienia współpracy pomiędzy uczestniczącymi Uczniami/Uczennicami ze Zespołu Szkół Rolnicze Centrum 

Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Walk nad Bzurą 1939 r. w Sochaczewie.  

 

§ 4 

CHARAKTERYSTYKA FORM WSPARCIA 

 

W PROJEKCIE PRZEWIDZIANO NASTĘPUJĄCE FORMY WSPARCIA1: 

 

 ZAJĘCIA DOSKONALĄCE UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE UCZNIÓW/UCZENNIC 

Wsparcie przewidziane jest w formie kursów zawodowych, warsztatów/szkoleń podnoszących kwalifikacje 

zawodowe, zajęć z doradztwa zawodowego oraz zajęć z wykorzystaniem technologii informacyjno-

komunikacyjnych.  

                                                           
1Beneficjent zakłada możliwość zmiany liczby Uczestników/Uczestniczek z poszczególnych form wsparcia w porozumieniu 
z Partnerem – Zespołem Szkół oraz po ostatecznym zatwierdzeniu tej zmiany przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania 
Programów Unijnych.  
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LP NAZWA SZKOLENIA/KURSU/WYJAZDU 
ILOŚĆ 

 UCZESTNIKÓW 
ILOŚĆ H 

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH/KUCHARZ 

1 kurs "Cukiernik II stopnia"  24 64 

2 kurs "Sushi"  24 32 

3 warsztaty "Kuchnia molekularna"  24 32 

4 kurs "Kuchnie świata" 24 64 

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ 

5 kurs "Programowanie i obsługiwanie procesu druku 

3D" 
30 80 

6 kurs  "Tworzenie witryn internetowych"  30 64 

7  kurs „Fotografia”  30 32 

TIK 

8 
Zajęcia z kompetencji kluczowych na rynku pracy 

wsparcie w zakresie TIK- 8 gr x 30h/1gr x w jednej 
gr 14-15os 

112/120 240 

UMIEJĘTNOŚCI UNIWERSALNE 

9 

Zajęcia w III blokach tematycznych: kreatywność, 

innowacyjność, przedsiębiorczość (wykorzystanie e 

zasobów) - 8 h/każdy blok (3 bloki) /1 gr; 8 gr po 14-
15 os; 24h/1g 

112/120 192 
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 ZAJĘCIA W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI/NAUCZYCIELEK  

Wsparcie przewidziane jest w formie szkoleń, kursów zawodowych, studiów podyplomowych podnoszących 

kwalifikacje zawodowe. 

LP NAZWA SZKOLENIA/KURSU/WYJAZDU 
ILOŚĆ 

 UCZESTNIKÓW 
ILOŚĆ H 

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH/KUCHARZ 

1 studia podyplomowe "Psychodietetyka" (2 semestry) 1 216 

2 studia podyplomowe "Systemy zarządzania 
bezpieczeństwem i jakością żywności" (2 semestry) 

1 170 

3 
studia podyplomowe z zakresu doradztwa 

edukacyjnozawodowego dla nauczycieli - 2/3 

semestry około 360 godzin - 1 os. 

1 360 

4 szkolenie  "Cukiernictwo artystyczne- Torty 

weselne"   
1 10 

5  szkolenie "Monoporcje" 2 16 

6  szkolenie "Ciasta i desery wegańskie, 
bezglutenowe"  

2 24 

7 szkolenie "Dekoracje z masy cukrowej" 1 16 

8  szkolenie "Torty weselne- technika składnia 
stabilnego tortu"  

1 10 

9  szkolenie "Gotowanie- warsztaty kulinarne" 2 32 

10 szkolenie "Owoce morza"  1 4 

11  szkolenie "Cukiernictwo bankietowe"  2 16 

12  warsztaty wegetariańskie   2 16 
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13  szkolenie "Cukiernik II stopnia"  5 40 

14 kurs "Kuchnie świata"  5 32 

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ 

15  kurs "Programowanie i obsługiwanie procesu druku 

3D" 
2 200 

16 
kurs "Przygotowanie prac graficznych do druku – 

obsługa programów Photoshop, Illustrator i 

InDesigne"  

4 40 

 

 
 STAŻE UCZNIOWSKIE /PRAKTYKA ZAWODOWA 

Na terenie RP(dla Uczniów/Uczennic klas II-IV; ukończone 15 lat) u Pracodawców -realizowane w czasie 

wolnym od zajęć szkolnych (uwzględniając weekendy, ferie zimowe, wakacje, przerwy świąteczne). Celem stażu 

uczniowskiego/praktyki zawodowej jest zdobycie doświadczenia zawodowego oraz realizacja wybranych treści 

programu nauczania zawodu w zakresie praktycznej nauki zawodu realizowanego w Szkole, do której uczęszcza, 

lub treści nauczania związane z nauczanym zawodem nieobjęte tym programem, a także umożliwienie 

Uczniom/Uczennicom pracy w realnych warunkach firmy. Program staży uczniowskich/praktyki zawodowej 

zostanie przygotowany z uwzględnieniem potrzeb Szkoły, Pracodawców oraz Uczniów/Uczennic zgłaszających 

chęć udziału w Projekcie. Staż uczniowski/praktyka zawodowa realizowana będzie na warunkach określonych 

w „Umowie na realizację stażu uczniowskiego/praktyki zawodowej w ramach Projektu” i pod nadzorem 

opiekunów wyznaczonych u danego Pracodawcy. Staże/praktyka zawodowa realizowane będą w terminach 

uzgodnionych z Uczniami/Uczennicami oraz Pracodawcami. Szczegółowe zasady realizacji stażu 

uczniowskiego/praktyki zawodowej zostały zapisane w „Umowie stażowej na realizację stażu 

uczniowskiego/praktyki zawodowej ”, która jest dostępna w Biurze Projektu, Punkcie Rekrutacyjnym 

lub/i u Koordynatora Szkoły. 

1. Realizacja powyższych form wsparcia realizowana będzie z uwzględnieniem zapisów niniejszego Regulaminu, 

na podstawie „Umowy uczestnictwa w Projekcie” oraz na podstawie „Umowy realizacji stażu uczniowskiego/praktyki 

zawodowej w ramach Projektu”. 

2. Formą zajęć, będą ćwiczenia z elementami pracy w grupie prowadzone pod okiem trenerów specjalizujących się 

w danej tematyce. Zajęcia odbywać się będą poza godzinami lekcji obowiązkowych, podczas ferii zimowych oraz 

w zjazdach weekendowych w salach szkolnych Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego 

im. Bohaterów Walk nad Bzurą 1939 r. w Sochaczewie wyposażonych w niezbędny sprzęt. 

3. Uczestnik/Uczestniczka zostanie poinformowany o harmonogramie wybranej formy wsparcia przez Koordynatora 

Szkoły.  

4. Uczestnik/Uczestniczka może wziąć udział w kilku formach wsparcia.  

5. Wszystkie zajęcia są zaplanowane z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

i możliwości psychofizycznych Uczniów/Uczennic. 
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§ 5 

OPIS REKRUTACJI 

 

1. Rekrutacja do Projektu zostanie przeprowadzona w sposób jawny, bezstronny, jednakowy, zgodnie z zasadą 

równości szans i niedyskryminacji, z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn(zasada parytetu płci), z 

uwzględnieniem języka wrażliwego na płeć oraz z zapewnieniem dostępności wsparcia dla osób 

z niepełnosprawnościami, którzy będą mieli pierwszeństwo udziału w Projekcie. 

2. Rekrutację poprzedzi promocja Projektu, która będzie zgodna z zasadami promocji i oznakowania projektu. 

Informacje o realizowanym Projekcie będą dostępne u Koordynatora Szkoły, a także umieszczone na tablicy 

ogłoszeń oraz na stronie internetowej Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów 

Walk nad Bzurą 1939 r. w Sochaczewie i na stronie Beneficjenta Projektu. Dodatkowo w Szkole będą 

zamieszczone w widocznym miejscu plakaty, które będą stanowić informacje o realizowanym Projekcie.  

Promocja będzie opierać się także na przekazie ustnym. Będzie on dokonywany poprzez spotkania informacyjne 

Nauczycieli/Nauczycielek z Uczniami/Uczennicami. Na spotkaniach informacyjnych będą przedstawione 

założenia Projektu, korzyści wynikające z niego, warunki uczestnictwa, informacje dotyczące źródeł 

finansowania projektów, form wsparcia oraz zasad naboru. 

3. W przypadku trudności z rekrutacją zostaną podjęte następujące działania: wybór kilku forma wsparcia bez 

ograniczeń, spotkania z trenerami wraz zajęciami pokazowymi, spotkania uczestników poprzedniej edycji 

Projektu Unijnego z przyszłymi kandydatami do przedmiotowego Projektu.  

4. Procedura rekrutacji do Projektu prowadzona jest w roku szkolnym 2020/2021,  2021/2022, 

2022/2023  z uwzględnieniem wolnych miejsc w Projekcie.  

5. Rekrutację będzie prowadził Zespół Zarządzający Projektem.  

6. Członków Komisji Rekrutacyjnej powołuje Kierownik Projektu.  

7. Kwalifikacji Uczestników/Uczestniczek do udziału w Projekcie dokonuje Komisja Rekrutacyjna, co najmniej 

w składzie: przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej Kierownik Projektu oraz członkowie Komisji Rekrutacyjnej 

Koordynator z ramienia partnera w przypadku Ucznia/Uczennicy lub Dyrektor szkoły-w przypadku 

Nauczyciela/Nauczycielki. 

8. Decyzję każdorazowo o zakwalifikowaniu Ucznia/Uczennicy i Nauczyciela/Nauczycielki do udziału w Projekcie 

Komisja Rekrutacyjna podejmuje nie później niż na 7 dni od zakończenia posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej. 

9. Komisja Rekrutacyjna po każdym posiedzeniu zobowiązana jest przekazać do Biura Projektu Protokół Komisji 

Rekrutacyjnej wraz z listami Uczestników/Uczestniczek. Listy Uczestników/Uczestniczek będą dostępne 

w Punkcie Rekrutacyjnym w Zespole Szkół-na tablicy ogłoszeń. 

10. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest spełnienie wymagań i kryteriów, które zostały szeroko omówione w 

§ 6 oraz zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.  

11. Do projektu zostanie zakwalifikowanych, co najmniej 129 Uczestników/Uczestniczek:  

a) 120 Uczniów/Uczennic uczących się w Zespole Szkół na następujących kierunkach: technik żywienia i 

usług gastronomicznych, technik grafik i poligrafii cyfrowej, kucharz.  

b) 9 Nauczycieli/Nauczycielek ze Zespołu Szkół, kształcących w ramach przedmiotów zawodowych objętych 

wsparciem w Projekcie: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik grafik i poligrafii cyfrowej, 

kucharz.  
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12. O zakwalifikowaniu do Projektu decyduje: 

a) Status Ucznia/Uczennicy oraz Nauczyciela/Nauczycielki, który jest weryfikowany w momencie 

rozpoczęcia udziału w Projekcie. Kwalifikowalność statusu Ucznia/Uczennicy (Uczeń/Uczennica 

programowo najwyższej klasy może brać udział w projekcie maksymalnie do 31 sierpnia, tj. do końca 

roku szkolnego - zgodnie z art. 63 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tj. Dz. U. z 2015 

r., poz. 2156 z późn. zm.) oraz Nauczyciela/Nauczycielki w Projekcie potwierdzana jest na etapie 

rekrutacji oraz bezpośrednio przed udzieleniem jemu/jej pierwszej formy wsparcia w ramach Projektu; 

b) Chęć podniesienia, uzupełnienia posiadanych kompetencji, umiejętności oraz wiedzy; 

c) Złożenie odpowiednich dokumentów i spełnienie wymagań i kryteriów, o których mowa w § 6. 

13. Procedura odwoławcza: 

a) Uczestnik/Uczestniczka może wnieść do Dyrekcji Zespołu Szkół odwołanie od decyzji Komisji 

Rekrutacyjnej w terminie 2 dni roboczych wskazując, które przepisy Regulaminu zostały złamane.  

b) W powyższym przypadku Dyrektor zwraca się ponownie do Komisji Rekrutacyjnej o ponowną analizę 

decyzji. Komisja Rekrutacyjna składa pisemnie stosowne wyjaśnienie. 

c) Komisja Rekrutacyjna zastrzega sobie prawo zmiany terminów ze względu na liczbę 

Uczestników/Uczestniczek oraz konieczność wydłużenia czasu trwania procesu rekrutacji lub 

przypadki losowe. 

 

§ 6 

                                                                        ETAPY REKRUTACJI 

 

Rekrutacja w Projekcie „OKNO na karierę” składa się z dwóch etapów: 

 

1) I ETAP REKRUTACJI- dostarczenie wymaganej dokumentacji przez Uczestników/Uczestniczki do Punktu 

Rekrutacyjnego i sprawdzenie jej pod względem formalnym i dostępowym (status Ucznia/Uczennicy 

oraz Nauczyciela/Nauczycielki) przez Komisję Rekrutacyjną. 

 

Uczestnicy/Uczestniczki, chcący przystąpić do Projektu, muszą dostarczyć do Koordynatora Szkoły czytelnie 

uzupełnione i własnoręcznie podpisane dokumenty rekrutacyjne w formie papierowej, o których mowa pkt „1a) „ 

oraz „1b) „ poniżej. Dokumenty należy dostarczyć w terminie 14 dni od momentu ogłoszenia informacji 

o Projekcie „OKNO na karierę”, która została zamieszczona na tablicy ogłoszeń, bądź na stronie internetowej 

Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Rolniczego im. Bohaterów Walk nad Bzurą 1939r. w Sochaczewie. 

Dokumenty rekrutacyjne w przypadku Ucznia/Uczennicy niepełnoletniego/ej muszą zostać 

poświadczone podpisem Rodzica/Opiekuna Prawnego.  

a)  Dokumenty rekrutacyjne wymagane od Ucznia/Uczennicy:  

I. Formularz zgłoszeniowy do udziału w Projekcie (załącznik nr 1) wraz z oświadczeniem 
Uczestnika/Uczestniczki Projektu (załącznik nr 2, 2a, 2b ),  

II. Deklaracja uczestnictwa w Projekcie (załącznik nr 3),  

III. Informacja o Uczestniku/Uczestniczce tj. zakresu danych osobowych 
Uczestników/Uczestniczek powierzonych do przetwarzania (załącznik nr 4),  

IV. Zgoda na prezentację wizerunku (załącznik nr 5), 
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b)  Dokumenty rekrutacyjne wymagane od Nauczyciela/Nauczycielki   

 

I. Formularza zgłoszeniowego do udziału w Projekcie wraz z deklaracją wybranych form 

wsparcia i ich akceptacją przez Dyrektora szkoły (załącznik nr 1) oraz oświadczeniem Uczestnika 

Projektu (załącznik nr 2), 

II. Deklaracji uczestnictwa w Projekcie (załącznik nr 3),  

III. Informacji o Uczestniku/Uczestniczce tj. zakresu danych osobowych 

Uczestników/Uczestniczek powierzonych do przetwarzania (załącznik nr 4),   

IV. Zgody na prezentację wizerunku (załącznik nr 5),  

 

W przypadku pozytywnej weryfikacji dokumentów przez Komisję Rekrutacyjną, pod względem spełnienia 

kryterium dostępowego oraz pod względem formalnym, następuje II etap rekrutacji, która jest szczegółowo 

opisana w pkt 2. 

 

2) II ETAP REKRUTACJI- jest to wnikliwa analiza formularzy rekrutacyjnych złożonych przez 

Uczestników/Uczestniczki do Projektu. Zespół Rekrutacyjny przedstawi swoją opinię o danym 

Uczestniku/Uczestniczce pod względem jego zdolności, umiejętności, posiadanej wiedzy, potrzeb 

oraz możliwości psychofizycznych. Na podstawie zebranych informacji Uczestnik/Uczestniczka zostanie 

przydzielony/a do określonej formy wsparcia.  

 

Wszelkie opinie a także oceny predyspozycji zawodowych, o których mowa poniżej, dotyczące 

Uczniów/Uczennic oraz Nauczycieli/Nauczycielek muszą zostać wystawione nie później niż 7 dni od 

podpisania protokołu I etapu rekrutacji.  

 

W II etapie brane będą pod uwagę następujące kryteria pomocnicze. Muszą one zostać spełnione przez 

wszystkich Uczestników/Uczestniczki. Będą one decydować o zakwalifikowaniu Uczestnika/Uczestniczki na daną 

formę wsparcia. 

 

W PRZYPADKU UCZNIÓW/UCZENNIC 

        KRYTERIUM POMOCNICZE 

 

 Wyniki oceny predyspozycji zawodowych dla wszystkich form wsparcia obowiązkowe dla 

wszystkich Uczniów/Uczennic Projektu (ocena z wybranego przedmiotu zawodowego uzyskana 

na I półrocze lub koniec roku szkolonego- w zależności od terminu rekrutacji).  

Kryterium będzie punktowane następująco:  

Ocena celująca 
2 pkt 

Ocena bardzo dobra 

Ocena dobra 
3 pkt 

Ocena dostateczna 

Ocena dopuszczająca 
4 pkt 

Ocena niedostateczna 
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Punkt nie dotyczy absolwentów gimnazjum rekrutowanych na początku roku szkolnego (brak możliwości 

oceny predyspozycji zawodowych). W takim przypadku, brana jest pod uwagę średnia ocen ze świadectwa uzyskania 

w ostatnim roku nauki przed przystąpieniem do Projektu. Kryterium dla absolwentów 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 
 

 Opinia o Uczniu/Uczennicy uwzględniająca kompetencje miękkie. Punkty zostaną przyznane 

w odniesieniu do 9 kompetencji miękkich (asertywność, komunikatywność, umiejętność 

współpracy w grupie/pracy w grupie, odporność na stres, terminowość i sumienność, chęć 

podnoszenia kompetencji zawodowych, zdolności organizacyjne, zdolności lityczne, 

samodzielność). Możliwa do uzyskania liczba punktów w każdej kompetencji wynosi między 0 a 3 

pkt.  

 Uczeń/Uczennica o orzeczonym stopniu niepełnosprawności – 0 pkt w przypadku braku 

orzeczenia. W przypadku orzeczenia 3 pkt.  

 

DODATKOWE PIERWSZE  KRYTERIUM POMOCNICZE 

 

 W przypadku zgłoszenia się większej liczby Uczniów/Uczennic NIŻ MIEJSC W PROJEKCIE 

dodatkowym kryterium branym pod uwagę będzie ocena z zachowania uzyskana w ostatnim 

semestrze nauki przed przystąpieniem do projektu. 

 

Kryterium będzie punktowane następująco wzorowe: 6 pkt. │ bardzo dobre: 5 pkt │dobre: 4 pkt. 

│poprawne: 3 pkt │nieodpowiednie: 2 pkt │naganne: 1 pkt.  

 

DODATKOWE DRUGIE  KRYTERIUM POMOCNICZE 

 

 W przypadku zgłoszenia się większej liczby osób NIŻ MIEJSC W POSZCZEGÓLNYCH FORMACH 

WSPARCIA, dodatkowym kryterium branym pod uwagę średnia ocen ze świadectwa uzyskana 

w ostatnim semestrze nauki,  a w przypadku Uczniów/Uczennic klas I (absolwentów/absolwentek 

gimnazjum/szkoły podstawowej) należy wskazać średnią ocen uzyskaną w ostatnim semestrze nauki 

przed przystąpieniem do projektu2: 

 

  

                                                           
2Uczniowie/Uczennice klas I wpisują średnią ocen ze świadectwa ukończenia gimnazjum/ szkoły podstawowej.  
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Kryterium 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 
 

DODATKOWE TRZECIE KRYTERIUM POMOCNICZE 

 

 W przypadku stwierdzenia większych deficytów po stronie danej płci dodatkowym kryterium 

będzie płeć.   
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W PRZYPADKU NAUCZYCIELI/NAUCZYCIELEK 

 

KRYTERIUM MERYTORYCZNE: 

 

 Nauczyciel aktywny dydaktyczno wychowawczo3-5 punktów, 

 Nauczyciel, co najmniej mianowany4 -5 punktów 

 Nauczyciel praktycznej nauki zawodu5- 3 punkty 

 

 

 

 Listy Uczestników/Uczestniczek na poszczególne formy wsparcia, wraz z listą osób rezerwowych(min. 5 osób dla 

poszczególnych form wsparcia) zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń lub będą dostępne u Koordynatora Szkoły 

nie później niż 7 dni od podpisania protokołu z II etapu rekrutacji.  

 Uczestnik/Uczestniczka z listy rezerwowej zostaje włączony do Projektu w przypadku, kiedy zwolni się miejsce 

i poziom realizacji danego programu formy wsparcia pozwoli na dołączenie do niego.  

 Uczestnicy/Uczestniczki niezakwalifikowani do Projektu zostaną poinformowani przez Koordynatora Szkoły 

w formie ustnej, bądź pisemnej.  

 Z Uczestnikami/Uczestniczkami zakwalifikowanymi do Projektu zostanie podpisana Umowa uczestnictwa.  

 

  

                                                           
3 Nauczyciel aktywny dydaktyczno-wychowawczy- osoba angażująca się w życie szkoły, organizująca koła zainteresowań dla młodzieży, inicjująca 
wiele działań integrujących życie szkoły. 
4 Nauczyciel, co najmniej mianowany- jest traktowany wysoko w hierarchii, ale jeszcze z możliwościami awansu. 
5 Nauczyciel praktycznej nauki zawodu-, jako ten, który poprzez udział w projekcie zdobywa doświadczenie i będzie mógł je przekazać uczniom. 
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§ 7 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU 

 

OBOWIĄZKI 

 

1. Przestrzeganie i sumienne wykonywanie postanowień „Umowy uczestnictwa w Projekcie”, „Umowy na 

realizację stażu uczniowskiego/praktyki zawodowej” oraz zapisów niniejszego Regulaminu. 

2. Przestrzeganie zakazu wnoszenia na daną formę wsparcia przedmiotów, które mogą zagrażać życiu lub zdrowiu 

innych osób.  

3. Przestrzeganie zakazu rejestrowania dźwięku lub wizji podczas danej formy wsparcia. 

4. Przestrzeganie zasad kultury wypowiedzi i zachowania podczas danej formy wsparcia. 

5. Przestrzegania obowiązku wyciszania oraz niekorzystania z telefonu komórkowego podczas danej formy 

wsparcia. 

6. Przestrzeganie norm czasowych danych form wsparcia i wykorzystywanie ich w sposób efektywny. 

Uczestnik/Uczestniczka Projektu jest zobowiązany/a do obecności na minimum 90% godzin zajęć 

szkoleniowych (dotyczy tylko i wyłączenie szkoleń trwających dłużej niż 16 godzin). W przypadku szkoleń 

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

7. Przestrzegania zasad współżycia społecznego, koleżeńskiego oraz norm etycznych i moralnych. 

8. Przestrzeganie zasad niedyskryminacji, równego traktowania, tolerancji oraz sprzeciwianie się wszelkim 

przejawom agresji wobec innych osób. 

9. Przestrzeganie zakazu podszywania się pod inną osobę. 

10. Przestrzegania zakazu zakłócania przebiegu danej formy wsparcia. 

11. Przestrzeganie przepisów BHP, przeciwpożarowych podczas danej formy wsparcia. 

12. Przestrzeganie przepisów porządkowych obowiązujących na terenie Szkoły. 

13. Przestrzeganie obowiązku zakazu opuszczania miejsca realizacji danej formy wsparcia przed jej zakończeniem. 

W przypadku uzyskania zgody na wcześniejsze opuszczenie miejsca, bądź wyjście w trakcie zajęć 

Uczestnik/Uczestniczka odnotowuje ten fakt na specjalnej liście, wpisując swoje dane osobowe, powód wyjścia 

oraz godzinę. 

14. Przestrzegania zasady zachowywania poufności danych i nie udostępniania w żadnej formie (ustnej, pisemnej, 

elektronicznej) osobom trzecim informacji, dokumentów, materiałów, które są udostępnione przez osobę 

udzielającą danej formy wsparcia.  

15. Odnoszenie się z szacunkiem do osób przeprowadzających daną formę wsparcia oraz przestrzeganie wydanych 

przez nie poleceń, regulaminów oraz instrukcji, jeśli nie są sprzeczne z prawem.  

16. Wykorzystywanie otrzymanych materiałów merytorycznych tylko i wyłącznie do celów związanych z realizacją 

szkolenia oraz do pogłębienia wiedzy. Zakaz jest kopiowania, powielania, przetwarzania, utrwalania na 

nośnikach danych, rozpowszechniania materiałów innym osobom w szczególności w celach komercyjnych, bez 

wyrażenia zgody autora zgodnie z przepisami o ochronie praw autorskich, własności intelektualnej.  

17. Poszanowania otrzymanych świadczeń, a w przypadku rezygnacji z Projektu ich zwrotu w stanie 

nienaruszonym.  
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18. Branie odpowiedzialności za wszelkie szkody wyrządzone ze swojej winy w mieniu 

Szkoły/Trenera/Pracodawcy oraz innym osobom.  

19. Branie odpowiedzialności za swoje rzeczy materialne podczas danej formy wsparcia. 

20. Dostarczenie wszystkich niezbędnych dokumentów określonych w niniejszym Regulaminie oraz w „Umowie 

na realizację stażu uczniowskiego/praktyki zawodowej”. 

21. Zapoznawanie się regularnie z informacjami dotyczącymi Projektu na stronie Internetowej Szkoły, na tablicy 

ogłoszeń, bądź u Koordynatora Szkoły.  

22. Poinformowanie Koordynatora Szkoły/Organizatora Projektu o wszelkich nieprawidłowościach/zdarzeniach 

losowych utrudniających realizację postanowień niniejszego Regulaminu (rezygnacja, nieobecności 

nieusprawiedliwione, problemy, trudności itd.) w terminie 2 dni od momentu powstania okoliczności.   

23. Poinformowanie Rodzica/Opiekuna Prawnego o uczestnictwie w Projekcie i wybranych w jego ramach formach 

wsparcia. 

24. Wypełnienia oświadczeń o ukończeniu 18 roku życia, w przypadku szkolenia/kursu, który wymaga osiągnięcia 

przez Uczestnika/Uczestniczkę pełnoletności. 

25. Usprawiedliwiania każdej nieobecności na piśmie. Uzasadnienie swojej nieobecności należy przekazać 

Koordynatorowi Szkoły w przeciągu 2 dni od wystąpienia okoliczności. W przypadku Ucznia/Uczennicy 

niepełnoletniej/niepełnoletniego usprawiedliwienie musi zostać uzupełnione przez Rodzica/Opiekuna 

Prawnego. Dodatkowo Uczestnik/Uczestniczka zobowiązuje się do nadrabiania zaległości wynikającej 

z nieobecności na danej formie wsparcia.  

26. Wypełnienia niezbędnych oświadczeń umożliwiających uczestnictwo w danej formie wsparcia.  

27. Udostępniania danych osobowych niezbędnych do realizacji Projektu, w szczególności związanych z 

przeprowadzeniem rekrutacji, potwierdzeniem kwalifikowalności wydatków, udzielaniem wsparcia 

uczestnikom Projektu, zarządzania, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu sprawozdawczości oraz działań 

promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-

2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

28. Informowania Koordynatora Szkoły/Organizatora Projektu o zmianie danych osobowych. 

29. Aktywnej współpracy i udzielenia prawdziwych, rzetelnych informacji niezbędnych do prawidłowej realizacji 

Projektu dla Koordynatora Szkoły i Organizatora Projektu.  

30. Dbanie o użyczony sprzęt na czas odbywania zadeklarowanych form wsparcia oraz wykorzystywanie ich tylko 

zgodnie z przeznaczeniem i zgodnie z zasadami BHP.  

31. Udział i każdorazowo potwierdzenie obecności i otrzymania świadczenia na wszystkich zajęciach poprzez 

złożenie własnoręcznego podpisu na odpowiednim dokumencie tj. liście obecności/dzienniczku stażu/odbiór 

zaświadczeń itp.  

32. Przygotowanie i przystąpienie do zaliczenia egzaminu w wyznaczonym terminie (o ile w ramach danego 

wsparcia jest przewidziany). 

33. Wykonywanie powierzonych obowiązków podczas danej formy wsparcia z największą starannością, 

rzetelnością oraz uczciwością. 

34. Czynny udział w ewaluacji udzielanego w Projekcie wsparcia poprzez wypełnienie ankiet monitorujących 

w trakcie uczestnictwa w Projekcie oraz po jego zakończeniu z zastrzeżeniem, że informacje zebrane w celach 

ewaluacyjnych wykorzystywane będą przez realizatorów Projektu wyłącznie do wywiązania się z obowiązków 

w zakresie monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 
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35. Wypełnienia prę-testów oraz post-testów dostarczonych przez Organizatora Projektu/Trenera w trakcie 

przeprowadzanych zajęć.  

36. Udostępnienia materiałów szkoleniowych/dziennika stażowego osobom upoważnionym do przeprowadzenia 

czynności kontrolnych Instytucjom krajowym i Instytucjom Unii Europejskiej w celu sprawdzenia, czy dana 

forma wsparcia jest realizowana zgodnie z postanowieniami umowy.   

37. Spełnienie innych wymagań niezbędnych do prawidłowej realizacji Projektu. 

 

PRAWA 

 

1. Nieodpłatnego uczestnictwa i zdobywania wiedzy w szkoleniach/kursach/warsztatach zawodowych i w 

stażu uczniowskim/praktyce zawodowej.  

2. Otrzymania materiałów szkoleniowych, piśmienniczych i merytorycznych podczas danej formy 

wsparcia. 

3. Otrzymania cateringu, jeśli przewidziano przy danej formie wsparcia. 

4. Otrzymania ubrania roboczego na staż uczniowski.   

5. Otrzymania certyfikatu o uczestnictwu w danej formie wsparcia. 

6. Otrzymania zaświadczenia o ukończeniu stażu uczniowskiego/praktyki zawodowej wydanego przez 

pracodawcę. 

7. Otrzymania wynagrodzenia stażowego w wysokości 1900 zł. 

 

 

 

§ 8 

ZMIANY DOTYCZĄCE UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

 

W szczególnych sytuacjach losowych Uczeń/Uczennica może złożyć rezygnację z udziału w Projekcie przed 

rozpoczęciem uczestnictwa w przewidzianych formach wsparcia lub w momencie zaistnienia okoliczności, które 

uniemożliwiają jemu/jej rozpoczęcie uczestnictwa. Przez szczególną sytuację rozumie się przyczynę zdrowotną, 

działanie siły wyższej. Powód rezygnacji nie może być znany Uczestnikowi/Uczestniczce w momencie rozpoczęcia 

udziału w Projekcie.  Rezygnacja następuje poprzez złożenie w Biurze Projektu, bądź Punkcie Rekrutacyjnym 

odpowiedniego pisma, w którym szczegółowe zostaną opisane powody rezygnacji udziału w Projekcie oraz 

przedłożenie odpowiedniego zaświadczenia, które będzie udokumentowaniem szczególnej sytuacji, która 

uniemożliwia dalsze kontynuowanie w Projekcie. Powyższe dokumenty należy przedłożyć wyżej wymienionym 

podmiotom w terminie do 2 dni od momentu zaistnienia przyczyny powodującej konieczność rezygnacji. W 

przypadku Uczestnika/Uczestniczki niepełnoletniej/niepełnoletniego pismo o rezygnacji uzupełnia Rodzic/Opiekun 

prawny, w którym opisuje powody wycofania się oraz oświadcza, iż użył wszelkich metod oraz narzędzi mających 

na celu zapobieganie przerwania udziału w Projekcie.  
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1. Uczestnik/Uczestniczka zakwalifikowany/na do udziału we wskazanych formach wsparcia może zostać 

również skreślony/a z listy Uczniów/Uczennic zakwalifikowanych w przypadku:  

a) naruszenia zasad uczestnictwa w przewidzianych formach wsparcia określonych niniejszym Regulaminem, 

b) naruszenia obowiązujących przepisów BHP, prawa pracy oraz wewnętrznego Regulaminu pracy 

obowiązującego w danym zakładzie pracy podczas odbywania stażu uczniowskiego/praktyki zawodowej,  

c) wstawienia się na daną formę wsparcia w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków, środków 

odurzających lub innych środków powodujących ograniczenie sprawności psychomotorycznej, podejmowanie 

decyzji, bądź ich spożywanie lub wnoszenie na teren miejsca realizacji wsparcia,  

d) naruszenia nietykalności cielesnej innego uczestnika projektu, trenera, egzaminatora, pracodawcy innego 

uczestnika, 

e) utraty statusu Ucznia/Uczennicy Zespołu Szkół, 

f) opuszczenia 10% i powyżej zajęć przewidzianych dla danej formy wsparcia (punkt nie dotyczy nieobecności 

usprawiedliwionych: zaświadczenie lekarskie, urzędowy dokument-śmierć bliskiej osoby/wezwanie do 

wstawienia się przez organ administracji rządowej/samorządu terytorialnego/sąd/policja, decyzja właściwego 

państwowego inspektora sanitarnego, wydana zgodnie z przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych, udział w 

konkursach, stażach naukowych, zawodach sportowych, na których reprezentuje Uczeń/Uczennica Szkołę), 

g) aktu kradzieży bądź celowego zniszczenia mienia, 

h) zachowania uniemożliwiającego udział innym uczestnikom w wybranych formach wsparcia, 

i) podania nieprawdziwych informacji w dokumentacji rekrutacyjnej, 

j) naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, 

k) opuszczenia danej formy wsparcia bez powiadomienia o tym fakcie Koordynatora Szkoły/Opiekuna Trenera, 

l) zakłócania porządku i spokoju na danej formie wsparcia, 

m) używania agresji słownej i fizycznej wobec innych osób. 

 

2. Skreślenia z listy uczestnictwa dokonuje Kierownik Projektu, wskazując równocześnie pierwszą w kolejności 

osobę z listy rezerwowej(z listy dodatkowej proponuje się uczestnictwo następnemu Uczniowi/ następnej 

Uczennicy w  kolejności, aż do skutku).  

3. W przypadku rezygnacji Uczestnika/Uczestniczki w trakcie uczestnictwa w poszczególnych formach wsparcia z 

własnej inicjatywy/winy, Uczestnik/Uczestniczka pokrywają koszty poniesione w związku z realizacją wsparcia- 

szczegółowo opisane w § 3 umowy uczestnictwa w Projekcie.  

 

W związku z wnioskiem o dofinansowanie Projektu „OKNO na karierę” nr RPMA. 10.03.01-14-e005/20, średni 

całkowity koszt przypadający na Uczestnika/Uczestniczkę Projektu w Projekcie „OKNO na karierę” wynosi: 

7236,28 zł. 
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§ 9 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny w Biurze Projektu, Punkcie Rekrutacyjnym w Zespole Szkół oraz na stronie 

internetowej Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Walk nad Bzurą 1939 r. 

w Sochaczewie. W związku z powyższym każdy Uczestnik/Uczestniczka oraz Rodzic/Opiekun Prawny ma prawo 

do regularnego wglądu do Regulaminu.  

2. Organizator Projektu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie w każdym 

czasie w przypadku, gdy będzie to konieczne z uwagi na zmianę wytycznych programowych Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, w przypadku zlecenia wprowadzenia określonych 

zmian ze strony organów uprawnionych do przeprowadzenia kontroli realizacji Projektu oraz w przypadku 

zmian realizacji i uczestnictwa w Projekcie. Zmiana nastąpi poprzez wprowadzenie nowego Regulaminu.  

3. Organizator Projektu zastrzega sobie prawo do złożenia dodatkowych dokumentów i oświadczeń związanych z 

udziałem w Projekcie i niezbędnych do prawidłowej realizacji Projektu.  

4. Uczestnik/Uczestniczka Projektu zobowiązany jest do zaakceptowania, przestrzegania oraz stosowania 

postanowień niniejszego Regulaminu. 

5. Dokumenty rekrutacyjne przekazane Organizatorowi Projektu stają się jego własnością.  

6. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzygane są przez Organizatora Projektu. 

7. Powyższy Regulamin Rekrutacji obowiązuje przez cały okres realizacji Projektu i jest wiążący dla 

Uczestnika/Uczestniczki Projektu. 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKAMI DO NINIEJSZEGO REGULAMINU SĄ: 

 

a) Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy udziału w Projekcie. 

b) Załącznik nr 2,2a, 2b – Oświadczenie Uczestnika/Uczestniczki Projektu o wyrażeniu zgody 

na przetwarzanie danych osobowych. 

c) Załącznik nr 3 – Deklaracja uczestnictwa w Projekcie. 

d) Załącznik nr 4– Informacje o Uczestniku/Uczestniczce Projektu-zakres danych osobowych 

Uczestników/Uczestniczek powierzonych do przetwarzania. 

e) Załącznik nr 5 – Zgoda na prezentację wizerunku. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i udziału w Projekcie „OKNO na karierę” współfinansowanym w ramach 
RPO Województwa Mazowieckiego, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe 
uczniów. 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W PROJEKCIE „OKNO NA KARIERĘ” 
 

DLA UCZNIÓW/UCZENNIC 
 
Kierunek kształcenia zawodowego: …………………………………………………………………………………..………….................. 

                                                                                                         (t. żywienia i usług gastronomicznych/kucharz/t. grafiki i poligrafii cyfrowej) 

Proszę o zakwalifikowanie mnie do udziału w Projekcie „OKNO NA KARIERĘ” współfinansowanym  w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe Poddziałanie, 10.3.1 Doskonalenie zawodowe 
uczniów.  

TYTUŁ PROJEKTU „OKNO NA KARIERĘ” 

Nr Projektu RPMA. 10.03.01-14-e005/20 

Priorytet, w ramach, którego 
realizowany jest Projekt 

X Edukacja 

Działanie w ramach, którego 
realizowany jest Projekt 

10.3 Doskonalenie zawodowe 

Poddziałanie w ramach, którego 
realizowany jest Projekt 

10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów 

Beneficjent (Lider Projektu) 
Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego, 

Al. Ujazdowskie 18/16, 00-478 Warszawa 

Partner Projektu Powiat Sochaczewski 
ul. Marszałka Józefa Piłsudzkiego 65, 96-500 Sochaczew 

Miejsce przyjmowania formularzy 
zgłoszeniowych 

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego 
 im. Bohaterów Walk nad Bzurą 1939 r. w Sochaczewie 

ul. Marszałka Józefa Piłsudzkiego 63, 96-500 Sochaczew 
Termin realizacji Projektu od 01.01.2021 r. do 31.01.2023 r. 

 
 

DANE OSOBOWE UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU „OKNO NA KARIERĘ” 
 

IMIĘ (IMIONA): 
 
…………………………………………...... 

NAZWISKO: 
 
………………………………………………........................... 

WIEK W CHWILI 
PRZYSTĄPIENIA        
DO PROJEKTU: 

DATA URODZENIA: 

DZIEŃ               MIESIĄC                             ROK 

MIEJSCE URODZENIA: 

………………………………………… 

PESEL: 

                      
 

 
DANE ADRESOWE UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU „OKNO NA KARIERĘ” 

 
MIEJSCOWOŚĆ: 

 

………………………………… 

NAZWA ULICY: 

 

………………………. 

NR DOMU/ 
LOKALU: 

 
 

……../…….. 
 

KOD 
POCZTOWY: 

  -  
 

POWIAT: 

 

………………… 

GMINA: 

 

…………………… 

MIASTO  

WIEŚ               

 
DANE TELEADRESOWE UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU „OKNO NA KARIERĘ” 

NUMER STACJONARNY NUMER KOMÓRKOWY 

- - 
 

E-MAIL 

………………………………………@....................pl 
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Oświadczam, iż jestem Uczniem/Uczennicą Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Walk nad Bzurą 
1939 r. w Sochaczewie; ul. Marszałka Józefa Piłsudzkiego 63, 96-500 Sochaczew 

 
 

W roku szkolnym 

…………….../……………… 
wskazać odpowiedni rok 

(2020/2021_2021/2022_2022/2023) 

 

Jestem Uczniem/Uczennicą klasy 

 
 

Typ szkoły i nazwa kierunku kształcenia zawodowego: 
(właściwe zaznaczyć krzyżykiem „X”) 

 
 

  
 

TECHNIKUM 
T. ŻYWIENIA I USŁUG 
GASTRONOMICZNYCH 

  
 

TECHNIKUM 
T. GRAFIKI I POLIGRAFII 

CYFROWEJ 

  
 

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA 
T. ŻYWIENIA I USŁUG 
GASTRONOMICZNYCH  

 
 

 
 

Deklaruje chęć udziału w następujących formach wsparcia(właściwe zaznaczyć krzyżykiem „X”) 

STAŻ UCZNIOWSKI/PRAKTYKA ZAWODOWA 

 
STAŻ UCZNIOWSKI/PRAKTYKA ZAWODOWA  

 

KURSY, WARSZTATY ZAWODOWE 

            FORMY WSPARCIA DEDYKOWANE DLA KIERUNKU 
             TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH/KUCHARZ 

KURS "CUKIERNIK II STOPNIA" 
 

 

KURS "SUSHI" 
 

 

WARSZTATY "KUCHNIA MOLEKULARNA" 
 

 

KURS "KUCHNIE ŚWIATA" 
 

 

                           FORMY WSPARCIA DEDYKOWANE DLA KIERUNKU 
TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ 

KURS "PROGRAMOWANIE I OBSŁUGIWANIE PROCESU DRUKU 3D" 
 

 

KURS „TWORZENIE WITRYN INTERNETOWYCH" 
 

 

KURS „FOTOGRAFIA” 
 

 

FORMY WSPARCIA DEDYKOWANE DLA WSZYSTKICH KIERUNKÓW 
 

ZAJĘCIA „ KOMPETENCJE KLUCZOWE NA RYNKU PRACY  
WSPARCIE W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH”  

 

ZAJĘCIA W III BLOKACH TEMATYCZNYCH: 
„KREATYWNOŚĆ, INNOWACYJNOŚĆ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ  

(WYKORZYSTANIE E-ZASOBÓW)” 
 

 

 

 
 

………………………………………………………………………………………. 
Czytelny podpis Uczestnika/Uczestniczki  

Projektu „OKNO na karierę” 

 
 

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

(w przypadku Uczestnika/Uczestniczki Projektu niepełnoletniego/ej) 
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ZASADY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „OKNO NA KARIERĘ” 
 

 

1. Uczestnik/Uczestniczka Projektu posiada status Ucznia/Uczennicy Zespołu Szkół Rolnicze Centrum 

Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Walk nad Bzurą 1939 r. w Sochaczewie. 

2. Uczestnik/Uczestniczka zobowiązuje się do starannego, wnikliwego zapoznania się z Regulaminem 

rekrutacji i udziału w Projekcie „OKNO na karierę”. 

3. Uczestnik/Uczestniczka Projektu zobowiązuje się do wzięcia udziału w wybranych formach wsparcia, które 

zostaną przypisane przez Komisję Rekrutacyjną.  

4. Dla każdego/każdej z 120 Uczestników/Uczestniczek zostały przewidziane zajęcia doskonalące 

umiejętności zawodowe, tj. warsztaty, kursy. 

5. W stażach uczniowskich/praktykach zawodowych może wziąć udział 80 Uczestników/Uczestniczek. 

6. O kwalifikacji Uczestnika/Uczestniczki na poszczególne formy wsparcia w Projekcie decyduje Komisja 

Rekrutacyjna.  

7. Udział w zajęciach dodatkowych jest bezpłatny i dobrowolny (z zastrzeżeniem punktu 11/12/13). 

8. Zajęcia dodatkowe prowadzone będą w roku szkolnym 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023.  

9. Poszczególne zajęcia rozpoczną się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Beneficjenta i Partnera 

Projektu. Informacja o rozkładzie danych form wsparcia będzie przekazywana w formie ustnej przez 

Koordynatora Szkoły, bądź formie pisemnej na tablicy ogłoszeń Szkoły bądź w gabinecie Koordynatora. 

10. Tryb prowadzenia Projektu, tj. terminy, godziny-ustala Beneficjent w porozumieniu z Partnerem Projektu. 

11. Uczestnik/Uczestniczka Projektu jest zobowiązany/a do obecności na minimum 90% godzin zajęć 

szkoleniowych (dotyczy tylko i wyłączenie szkoleń trwających dłużej niż 16 godzin). 

12. W przypadku szkoleń trwających do 16 godzin włącznie Uczestnik/Uczestniczka zobowiązany/a jest do 

udziału w 100% godzin zajęć.  

13. W przypadku stażu uczniowskiego/praktyki zawodowej Uczestnik/Uczestniczka zobowiązany/a jest do 

100% frekwencji. 

14. Punkt 11 i 12 nie dotyczy nieobecności usprawiedliwionych (dowody usprawiedliwiające urzędowe 

oraz własne). 

15. Uczestnik/Uczestniczka Projektu jest zobowiązany/a do wypełnienia pre-testów oraz post-testów i ankiet 

ewaluacyjnych dostarczonych przez Beneficjanta/Trenera w trakcie przeprowadzanych zajęć dodatkowych 

oraz do podpisywania się każdorazowo na listach obecności. 

 

 

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

Czytelny podpis Uczestnika/Uczestniczki  
Projektu „OKNO na karierę” 

 
 
 
 

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

(w przypadku Uczestnika/Uczestniczki Projektu 
niepełnoletniego/ej) 
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OPINIA I OCENA PREDYSPOZYCJI ZAWODOWYCH UCZNIA/UCZENNICY 
 

WYPEŁNIA NAUCZYCIEL/NAUCZYCIELKA PRZEDMIOTU ZAWODOWEGO/WYCHOWAWCA/WYCHOWAWCZYNI KLASY 

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

(IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA/NAUCZYCIELKI PRZEDMIOTU ZAWODOWEGO BĄDŹ WYCHOWAWCY/WYCHOWAWCZYNI KLASY) 

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

 
IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA/UCZENNICY 

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

 

→KRYTERIUM DOSTĘPOWE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „OKNO NA KARIERĘ” 

 TAK NIE 
Kandydat/Kandydatka w momencie przystąpienia 
do projektu „OKNO na karierę” posiada status 
Ucznia/Uczennicy Zespołu Szkół Rolnicze Centrum 
Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Walk nad 
Bzurą 1939 r. w Sochaczewie oraz kształci się na 
kierunku objętym wsparciem. 
 

  
 
→KRYTERIUM FORMALNE/WARUNKUJĄCE UDZIAŁ W PROJEKCIE „OKNO NA KARIERĘ” 

 TAK NIE 
Złożenie przez Ucznia/Uczennicę 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 WM na lata 
2014-2020/CST, Zgoda na prezentację wizerunku. 

  

 
→KRYTERIUM POMOCNICZE KWALIFIKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE FORMY WSPARCIA  
I 

 OCENA Z PRZEDMIOTU 
ZAWODOWEGO 

/ 
ŚREDNIA OCEN UZYSKANA 

W OSTATNIM SEMESTRZE NAUKI 
W GIMNAZJUM, BĄDŹ SZKOLE 

PODSTAWOWEJ 

PUNKTY 

Ocena z przedmiotu zawodowego uzyskana w ostatnim 
semestrze nauki a w przypadku Uczniów/Uczennic klas I 
(absolwentów/absolwentki gimnazjum/szkoły 
podstawowej) należy wskazać średnią ocen uzyskaną 
w  ostatnim semestrze nauki w gimnazjum/szkole 
podstawowej6: 

  

                                                           
6 Kryterium będzie punktowane następująco: ocena celująca, bardzo dobra – 2 pkt. │ ocena dobra, dostateczna – 3 pkt. │ocena 
dopuszczająca, niedostateczna– 4 pkt. │  
Kryterium dla I klas: 5,00-6,00 – 2 pkt. │ 4,00-4,99 –3 pkt. │ 3,00-3,99 – 4 pkt. │ 2,00-2,99 – 5 pkt. │ 



 

 
 

 
Projekt „OKNO na karierę” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

   

 
II 

OPINIA O UCZNIU/UCZENNICY UWZGLĘDNIAJĄCA KOMPETENCJE MIĘKKIE 
OCENA 

(max. 3 pkt, min. 0 pkt) 
Asertywność  
Komunikatywność  
Umiejętność współpracy/pracy w grupie  
Odporność na stres  
Terminowość i sumienność  
Chęć podnoszenia kompetencji zawodowych  
Zdolności organizacyjne  
Zdolności analityczne  
Samodzielność  

SUMA UZYSKANYCH PUNKTÓW  

 
 

Opinia o Uczniu/Uczennicy z uwzględnieniem pracy Ucznia/Uczennicy na rzecz Szkoły i środowiska (udział 
w konkursach, współpraca przy organizacji uroczystości szkolnych i lokalnych, zachowanie, współdziałanie 
w grupie, łatwość nawiązywania kontaktów, itp.): 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

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

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

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

 
III 

 
 
 

Łączna liczba uzyskanych punktów (I+II+III)……………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
7 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. 

 
TAK NIE 

PUNKTY 
(0 pkt. lub 3 pkt.) 

Uczeń/Uczennica z orzeczonym stopniem 
niepełnosprawności7: 

 
 
 

  



 

 
 

 
Projekt „OKNO na karierę” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

   

 
→ DODATKOWE PIERWSZE KRYTERIUM POMOCNICZE KWALIFIKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE FORMY WSPARCIA 
(Kryterium dodatkowe, stosowane przypadku zgłoszenia się większej liczby Uczniów/Uczennic NIŻ MIEJSC 
W PROJEKCIE): 
IV 

 OCENA PUNKTY 
Ocena z zachowania uzyskana w ostatnim semestrze 
nauki przed przystąpieniem do projektu8: 

  

 
 
 

Łączna liczba uzyskanych punktów (I+II+III+IV)……………………………………………. 
 
 
 

→ DODATKOWE DRUGIE KRYTERIUM POMOCNICZE KWALIFIKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE FORMY WSPARCIA 
(Kryterium dodatkowe, stosowane w przypadku zgłoszenia się większej liczby osób NIŻ MIEJSC W POSZCZEGÓLNYCH 
FORMACH WSPARCIA). 
 
 

V  
 

 ŚREDNIA OCEN PUNKTY 
Średnia ocen ze świadectwa uzyskana w ostatnim 
semestrze nauki a w przypadku Uczniów/Uczennic klas I 
(absolwentów/absolwentek gimnazjum/szkoły 
podstawowej) należy wskazać średnią ocen uzyskaną w 
ostatnim semestrze nauki przed przystąpieniem do 
projektu9: 

  

 
Łączna liczba uzyskanych punktów (I+II+III+IV+V)……………………………………………. 

 
DODATKOWE TRZECIE 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). 
 

VI 
 

 KOBIETA MĘŻCZYZNA 

 
PŁEĆ 

 
 

 

 
 
 

Łączna liczba uzyskanych punktów (I+II+III+IV+V+VI)……………………………………………. 
 
 

           ……………………………………………………………………..…………………………....……………….………………………………….. 
(podpis nauczyciela/nauczycielki przedmiotu zawodowego / wychowawcy/wychowawczyni klasy) 

 
 

                                                           
8 Kryterium będzie punktowane następująco wzorowe: 6 pkt. │ bardzo dobre: 5 pkt │dobre: 4 pkt. │poprawne: 3 pkt 
│nieodpowiednie: 2 pkt │naganne: 1 pkt 
9 Kryterium 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. │  



 

 
 

 
Projekt „OKNO na karierę” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

   

Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i udziału w Projekcie „OKNO na karierę” współfinansowanym w ramach 
RPO Województwa Mazowieckiego, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie 
zawodowe uczniów. 

 
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 
 

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

zbiór: Baza danych związanych z realizowaniem zadań Instytucji Zarządzającej przez Zarząd Województwa 

Mazowieckiego w ramach RPO WM 2014 – 2020 oraz zbiór: Centralny system teleinformatyczny wspierający 

realizację programów operacyjnych wyłącznie przez:  

 

1) Zarząd Województwa Mazowieckiego dla zbioru Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020, będący Instytucją Zarządzającą dla Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, z siedzibą w Warszawie, przy 

ul. Jagiellońskiej 26, 03-719 Warszawa;  

2) Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego dla zbioru Centralny system teleinformatyczny 

wspierający realizację programów operacyjnych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 

Warszawa. 

 

w celach realizacji projektu „OKNO na karierę”, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia 

wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych 

w ramach RPO WM 2014 – 2020. Wyrażam także zgodę na przekazywanie moich danych innym podmiotom, (jeśli 

zachodzi taka potrzeba) w związku z realizacją ww. celu. 

 

Jednocześnie oświadczam, że zostałam/ łem poinformowana/ ny, 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 „OKNO na karierę”  
 
 
 
 
 
                                                                ……………………………………………………………………………………………………. 

                      Czytelny podpis Rodzica/Opiekuna prawnego 
                                                                                     (w przypadku Uczestnika/Uczestniczki Projektu niepełnoletniego/ej) 
 
 
 
 



 

 
 

 
Projekt „OKNO na karierę” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

   

Załącznik nr 2a do Regulaminu rekrutacji i udziału w Projekcie „OKNO na karierę” współfinansowanym w ramach 
RPO Województwa Mazowieckiego, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie 
zawodowe uczniów. 
 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU „OKNO NA KARIERĘ” 
(obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679) 

 

W związku z przystąpieniem do projektu „OKNO na karierę” ja niżej podpisany/a 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
IMIĘ I NAZWISKO UCZESNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU 

oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: 

 

1. Administratorem moich danych osobowych jest: 

a) Zarząd Województwa Mazowieckiego dla zbioru Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Mazowieckiego na lata 2014-2020, będący Instytucją Zarządzającą dla Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 26, 03-719 
Warszawa;  

b) Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego dla zbioru Centralny system teleinformatyczny 
wspierający realizację programów operacyjnych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 
Warszawa. 

2. Podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi 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 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 
04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na podstawie:  

1) w odniesieniu do zbioru Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-
2020: 

a) rozporządzenia 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; 

b) rozporządzenia 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; 

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 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.); 

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. 

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; 

b) rozporządzenia 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; 
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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. 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; 

3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Projektu „OKNO na karierę”, 
w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, 
kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

4. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej-Mazowieckiej Jednostce 
Wdrażania Programów Unijnych,  ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa, Beneficjentowi realizującemu Projekt  - 
Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego, Al. Ujazdowskie 18/16, 00-478 Warszawa oraz 
podmiotom, które na zlecenie Beneficjenta uczestniczą w realizacji Projektu- Zespół Szkół im. Jarosława 
Iwaszkiewicza w Sochaczewie, ul. Chopina 99 a, 96-500 Sochaczew oraz Zespół Szkół Rolnicze Centrum 
Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Walk nad Bzurą 1939 r. w Sochaczewie. Moje dane osobowe mogą 
zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji 
Pośredniczącej lub Beneficjenta.  Moje dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, 
realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz Beneficjenta kontrole i audyt 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

5. Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest 
równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu; 

6. 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 kompetencji. 

7. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

8. Moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w sprawie indywidualnej. 
9. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji. 
10. Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: 

iod@mazovia.pl. 
11. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu  Ochrony Danych 

Osobowych. 
12. Mam prawo żądać dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz 

usunięcia. 

 

 
 

         ………….…………………………………………………………………………………………………. 
                    Czytelny podpis Uczestnika/Uczestniczki Projektu „OKNO na karierę”  
 
 
 
 
 
                                                                ……………………………………………………………………………………………………. 

                      Czytelny podpis Rodzica/Opiekuna prawnego 
                                                                                     (w przypadku Uczestnika/Uczestniczki Projektu niepełnoletniego/ej) 

 

 
 



 

 
 

 
Projekt „OKNO na karierę” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
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Załącznik nr 2b do Regulaminu rekrutacji i udziału w Projekcie „OKNO na karierę” współfinansowanym w ramach 
RPO Województwa Mazowieckiego, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie 
zawodowe uczniów. 
 

WYPEŁNIA RODZIC/OPIEKUN PRAWNY UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU „OKNO NA KARIERĘ” 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

IMIĘ I NAZWISKO RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU: 

 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
DOTYCZĄCA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU 

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących 
Pani/Panu prawach z tym związanych. 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych jest Unia Producentów i Pracodawców 
Przemysłu Mięsnego, Al. Ujazdowskie 18 lok.16 00-478 Warszawa (dalej „UPEMI”). 

2) Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie 
działania UPEMI, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się 
z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w  UPEMI za pomocą adresu biuro@upemi.pl. 

3) Administrator danych osobowych – Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego-przetwarza 
Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie 
udzielonej zgody. 

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: 
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na UPEMI lub/i;  
b) realizacji zawartej umowy lub/i; 
c) w pozostałych przypadkach - wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym  

w treści zgody. 
5) W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych 

mogą być: 
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów 

władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;  
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z UPEMI przetwarzają dane osobowe 

dla których Administratorem jest UPEMI. 
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4, 

a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 
7) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:  

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe 

lub niekompletne; 
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy: 

 dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, 
 osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, 
 osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą 

przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, 
 dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, 
 dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów 

prawa; 
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: 

 osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 
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 przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się 
usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, 

 Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje 
ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, 

 osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy 
prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; 

e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: 
 przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na 

podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę, 
 przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;     

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące 
przesłanki: 
 zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na 

podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej 
przez Administratora, 

 przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych 
przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter 
wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, 
wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.  

8) W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie 
danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym 
momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 
jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 

9) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w UPEMI Pani/Pana danych 
osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach 
ochrony danych osobowych. 

10) W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane 
dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. 

11) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania 
danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. 

12) Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 
 

 

 

 

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

             Czytelny podpis Rodzica/Opiekuna prawnego 
                                                                                   (w przypadku Uczestnika/Uczestniczki Projektu niepełnoletniego/ej) 
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Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i udziału w Projekcie „OKNO na karierę” współfinansowanym w ramach 
RPO Województwa Mazowieckiego, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie 
zawodowe uczniów.  
 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „OKNO NA KARIERĘ” 
 
 

ja niżej podpisany/a 
 
 

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

                                                                                                                        (IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU)  

 

zamieszkały/a 

 

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

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

 

NR EWIDENCYJNY PESEL 

a) dobrowolnie deklaruję swój udział w Projekcie „OKNO na karierę”. 

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

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020, Priorytet X Edukacja, Działanie 10.3. Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 

Doskonalenie zawodowe uczniów. 

c) zapoznałem/am się z Regulaminem określającym zasady rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie nr RPMA. 

10.03.01-14-e005/20  i w pełni akceptuję jego zapisy. 

 

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

e) w przypadku zmiany danych do korespondencji/teleadresowych, zobowiązuję się do niezwłocznego 

poinformowania o tym fakcie Koordynatora Szkoły, bądź Beneficjenta Projektu.  

 

        …..……………………………………………………………………………………… 
                        Podpis Uczestnika/Uczestniczki Projektu „OKNO na karierę” 
 

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

                                                                           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 „OKNO na karierę” współfinansowanym w ramach 
RPO Województwa Mazowieckiego, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie 
zawodowe uczniów. 
 

INFORMACJE O UCZESTNIKU/UCZESTNICZCE PROJEKTU „OKNO NA KARIERĘ” 
Zakres danych osobowych przetwarzanych w Zbiorze RPO WM 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: OKNO na karierę 

2. Nr Projektu: RPMA.10.03.01-14-e005/20 

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

4. Działanie, w ramach, którego jest realizowany Projekt: 10.3 Doskonalenie zawodowe  

5. Poddziałanie, w ramach, którego jest realizowany Projekt: 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów 

 
Lp. Nazwa  

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 
  
       podstawowe (ISCED 1)10       gimnazjalne11  (ISCED 
2)     

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 - - 
 

                                                           
10 Wykształcenie podstawowe- kształcenie ukończone na poziomie szkoły podstawowej. 
11 Wykształcenie gimnazjalne- kształcenie ukończone na poziomie szkoły gimnazjalnej. 
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20. Adres e-mail …………………………………………………………….@............................pl 

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 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 

 

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  

 30. Rodzaj przyznanego wsparcia 
kursy/szkolenia ;          staż/praktyka ;          

doradztwo ;         wsparcie z wykorzystaniem TIK ;         

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

 36. 
Osoba należąca do mniejszości 
narodowej lub etnicznej, migrant,  
osoba obcego pochodzenia12 

 
tak  nie    odmowa podania informacji  

 37. 
Osoba bezdomna lub dotknięta 
wykluczeniem z dostępu do mieszkań13 

               tak  nie    

 38. Osoba z niepełnosprawnościami14                tak  nie   odmowa podania informacji  

 

Specjalne potrzeby Uczestnika/Uczestniczki z niepełnosprawnością związane z uczestnictwem 

w Projekcie „OKNO na karierę” : 

 

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

                                                           
12 Mniejszość narodowa – grupa ludzi zamieszkująca obszar danego państwa, odróżniająca się od większości społeczeństwa językiem, kulturą, pochodzeniem etnicznym bądź 
religią. Mniejszości narodowe w Polsce: białoruska, czeska, litewska, niemiecka, ormiańska, rosyjska, słowacka, ukraińska, żydowska. 
Mniejszość etniczna – grupa etniczna, która jest osiedlona na terytorium innej zbiorowości i wyróżnia się odrębnym pochodzeniem i kulturą, a często także językiem i religią. 
Mniejszości etniczne w Polsce to: karaimska, łemkowska, romska, tatarska. 
Osoba obcego pochodzenia to cudzoziemcy, czyli każda osoba, która nie posiada polskiego obywatelstwa, bez względu na fakt posiadania lub nie obywatelstwa (obywatelstw) 
innych krajów, lub osoba, której co najmniej jeden z rodziców urodził się poza terenem Polski.  
13Osoba bezdomna- osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy oraz niezameldowana 
na pobyt stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności, a także osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym i zameldowana na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma 
możliwości zamieszkania. 
14 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. 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

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

 39. 
Osoba w innej niekorzystnej 
sytuacji społecznej15 

tak  nie  odmowa podania informacji  

 
Specjalne potrzeby Uczestnika/Uczestniczki Projektu niezwiązane z niepełnosprawnością: 

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

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

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

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

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 

   …………………………..…………………………………………………………………………… 
Czytelny podpis Uczestnika/Uczestniczki Projektu „OKNO na karierę”  

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

                                                                                                          Czytelny podpis Rodzica/Opiekuna prawnego 
                                                                                                                (niezależnie od wieku Uczestnika/Uczestniczki Projektu) 

                                                           
15Do 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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OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, iż przynależę do grupy docelowej ze Szczegółowym Opisem 
Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

 

 

 
                        ………………………………………………………………………………………….. 
                                                         Podpis Uczestnika/Uczestniczki Projektu „OKNO na karierę” 
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Załącznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji i udziału w Projekcie „OKNO na karierę” współfinansowanym w ramach 
RPO Województwa Mazowieckiego, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie 
zawodowe uczniów  

 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PREZENTACJĘ WIZERUNKU 

 
 
 
Wyrażam zgodę na umieszczanie i prezentowanie wizerunku mojej osoby na zdjęciach  

oraz filmach zrobionych podczas realizacji Projektu „OKNO na karierę” na stronie internetowej Beneficjenta 

Projektu oraz Partnera Projektu, we wszelkich publikacjach tradycyjnych i elektronicznych dotyczących realizacji 

Projektu oraz w relacjach z realizacji Projektu publikowanych we wszelkich mediach tradycyjnych i elektronicznych. 

 

 

 
 

 

 

                        ………………………………………………………………………………………….. 
                                                         Podpis Uczestnika/Uczestniczki Projektu „OKNO na karierę” 
 

                       
 
 
 
 
 
        ………………………………………………………………………………………… 
                                                                                                                Czytelny podpis Rodzica/Opiekuna prawnego  
                                                                          (w przypadku Uczestnika/Uczestniczki Projektu niepełnoletniego) 
  



 

 
 

 
Projekt „OKNO na karierę” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

   

a 

 

Panią/Panem…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU) 

zamieszkałą/zamieszkałym …………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

(NAZWA ULICY I NUMER DOMU/NUMER LOKALU) 

(…………..…-……………….)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……                                      

(KOD POCZTOWY)                                                                                                                                 (MIEJSCOWOŚĆ) 

                    
 

NR PESEL 

 

zwaną w dalszej treści „Uczestniczką”/”Uczestnikiem”, 

w imieniu i na rzecz którego/której działa Rodzic/Opiekun prawny Pan/Pani……..………………….…………………………………………… 

                                                                                                                                                                                                                                            (IMIĘ I NAZWISKO RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO) 

 

………………………………………………………………………………….; ………………………………………………………………………………………………………. 

                        (NR TELEFONU RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO)                                                                                                                               (E-MAIL RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO))  

UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „OKNO na karierę” 

DLA UCZNIA/UCZENNICY 

 

zawarta pomiędzy: 

Unią Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 18/16, 00-478 

Warszawa, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych 

zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy 

w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000246895, 

NIP 7010033996, REGON 140652872, 

reprezentowaną przez: 

Pana Wiesława Różańskiego – Prezesa Zarządu, 

zwaną w dalszej treści „Organizatorem Projektu”, 
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Organizator Projektu i Uczestnik/Uczestniczka zwani będą w dalszej treści łącznie „Stronami”, zaś każdy z tych 
podmiotów osobno „Stroną” o następującej treści: 

 

PREAMBUŁA 

 

Niniejsza Umowa zawarta zostaje w ramach Projektu „OKNO na karierę” (zwaną dalej “Projekt”), który jest 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Priorytet X Edukacja, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, 

Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów. Projekt realizowany jest w okresie 01.01.2021-31.01.2023 r., na 

podstawie umowy RPMA.10.03.01-14-e005/20-00 (dalej „Umowa o dofinansowanie”) zawartej z Województwem 

Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, w imieniu którego działa Mazowiecka 

Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. 

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udział Uczestnika/Uczestniczki w Projekcie „OKNO na karierę” w 

następujących formach wsparcia: 

a) zajęcia specjalistyczne zawodowe realizowane z otoczeniem społeczno-gospodarczym, 

b) staże uczniowskie/praktyka zawodowa u pracodawców lokalnego i regionalnego rynku pracy, 

2. Uczestnik/Uczestniczka został/a wybrany/a zgodnie z kryteriami przyjętymi w Regulaminie określającym 

zasady rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie nr RPMA.10.03.01-14-e005/20, pt. „OKNO na karierę”. 

3. Uczestnik/Uczestniczka zobowiązuje się do doręczenia Organizatorowi Projektu, bądź Partnerowi Projektu, 

mającego siedzibę w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Walk nad Bzurą 

1939 r. w Sochaczewie dokumentów, o których mowa w Regulaminie określającym zasady rekrutacji 

i uczestnictwa w Projekcie nr  RPMA.10.03.01-14-e005/20, pt. ”OKNO na karierę”. 

4. Uczestnik/Uczestniczka zobowiązuje się do przestrzegania zapisów Regulaminu określającego zasady rekrutacji 

i uczestnictwa w Projekcie nr RPMA.10.03.01-14-e005/20, pt. „OKNO na karierę”. 

 

§ 2 

ZAŁOŻENIA PROJEKTU 

 

1. Projekt realizowany jest w okresie od  01.01.2021 r. do 31.01.2023 r. 

2. Celem głównym Projektu jest wzrost efektywności nauczania poprzez dostosowanie kompetencji zawodowych 

120 Uczniów/Uczennic i 9 Nauczycieli/Nauczycielek ze Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia 

Ustawicznego im. Bohaterów Walk nad Bzurą w Sochaczewie; ul. Marszałka Józefa Piłsudzkiego 63, 96-500 

Sochaczew.  

3. Projekt zakłada udział łącznie 129 osób (Uczniów/Uczennic i Nauczycieli/Nauczycielek), które zostały 

zakwalifikowane do Projektu na warunkach określonych w Regulaminie określającym zasady rekrutacji i 

uczestnictwa w Projekcie nr  RPMA.10.03.01-14-e005/20, pt. „OKNO na karierę”. 

4. Udział w Projekcie „OKNO na karierę” jest bezpłatny i dobrowolny. 

5. Wszystkie informacje związane z realizacją Projektu są dostępne w Biurze Projektu, u Koordynatora Szkoły oraz 
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będą umieszczane na stronie internetowej Szkoły, o której mowa w ust. 2. 

 

§ 3 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI 

 

1. Uczestnik/Uczestniczka oświadcza, że informacje podane przez niego w załącznikach do Regulaminu 

określającym zasady rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie nr RPMA.10.03.01-14-e005/20, pt. „OKNO na karierę” 

są prawdziwe i zobowiązuje się do bezzwłocznego informowania Organizatora Projektu oraz Partnera Projektu o 

każdej ich zmianie. 

2. Uczestnik/Uczestniczka zobowiązany/a jest do przestrzegania zasad obowiązujących na poszczególnych etapach 

realizacji Projektu. 

3. Uczestnik/Uczestniczka zobowiązany/a jest do przestrzegania Regulaminu określającego zasady rekrutacji 

i uczestnictwa w Projekcie „OKNO na karierę”. 

4. Uczestnik/Uczestniczka jest zobowiązany/a do uczestnictwa we wszystkich prowadzonych zajęciach 

w terminach i miejscach, które wyznaczy Organizator Projektu oraz Partner Projektu.  

5. Uczestnik/Uczestniczka zobowiązany/a jest do punktualności i rzetelności. 

6. Uczestnik/Uczestniczka zobowiązuje się do uzupełniania wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją Projektu, 

a w szczególności do podpisywania list obecności, potwierdzeń odbioru udzielonych świadczeń oraz innych 

dokumentów wskazanych przez Organizatora Projektu związanych z realizacją Projektu. 

7. Uczestnik/Uczestniczka ponosi konsekwencje, w tym finansowe, w przypadku nieuprawnionego skorzystania 

z udzielonego wsparcia wskutek złożenia nieprawdziwych informacji, o których mowa w pkt. 1 niniejszego 

paragrafu.  

8. Uczestnik/Uczestniczka Projektu jest zobowiązany/a do obecności na minimum 90% godzin zajęć szkoleniowych 

(dotyczy tylko i wyłączenie szkoleń trwających dłużej niż 16 godzin). 

9. W przypadku szkoleń trwających do 16 godzin włącznie Uczestnik/Uczestniczka zobowiązany/a jest do udziału 

w 100% godzin zajęć.  

10. W przypadku stażu uczniowskiego Uczestnik/Uczestniczka zobowiązany/a jest do 100% frekwencji. 

11. Uczestnik/Uczestniczka zobowiązany/a jest do poddania się badaniom ewaluacyjnym Projektu. 

12. Strony wyłączają możliwość umownego przeniesienia praw i obowiązków Uczestnika/Uczestniczki wynikających 

z niniejszej Umowy na osobę trzecią. 

13. W przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszego paragrafu Uczestnik/Uczestniczka mogą zostać 

skreśleni z listy Uczestników Projektu. 

 

§4 

PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

 

1. Rodzic/Opiekun prawny wyraża zgodę na udział 

dziecka/podopiecznego/podopiecznej/wychowanka/wychowanki w Projekcie RPMA.10.03.01-14-e005/20, pt. 

„OKNO na karierę”. Podpisując niniejszą umowę Rodzic/Opiekun prawny wyraża zgodę na udział 

dziecka/wychowanka/wychowanki/podopiecznego/podopiecznej w wyżej wymienionym Projekcie tj. udział 

we wszystkich zaplanowanych formach wsparcia takich jak:  

a) zajęcia specjalistyczne zawodowe realizowane z otoczeniem społeczno-gospodarczym, 
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b) staże uczniowskie/praktyka zawodowa u pracodawców lokalnego i regionalnego rynku pracy, 

2. Rodzic/Opiekun prawny potwierdza prawidłowość informacji zawartych w formularzu zgłoszeniowym 

dziecka/podopiecznego/podopiecznej/wychowanka/wychowanki. 

3. Rodzic/Opiekun prawny oświadcza, że stan zdrowia 

dziecka/podopiecznego/podopiecznej/wychowanka/wychowanki nie wykazuje przeciwwskazań do udziału 

w zaplanowanych formach wsparcia opisanych w punkcie 2, niniejszego paragrafu. 

4. Rodzic/Opiekun prawny oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem określającym zasady rekrutacji 

i uczestnictwa  Projekcie nr  RPMA.10.03.01-14-e005/20, pt. ”OKNO na karierę”. 

5. Rodzic/Opiekun prawny odpowiada za systematyczne uczestnictwo swojego 

dziecka/wychowanka/wychowanki/podopiecznego/podopiecznej w zajęciach dodatkowych.  

6. Rodzic/Opiekun prawny odpowiada za nieuzasadnioną rezygnację z uczestnictwa w Projekcie jego 

dziecka/wychowanka/wychowanki/podopiecznego/podopiecznej w czasie jego trwania (po podpisaniu Umowy 

uczestnictwa w Projekcie) lub nieuzasadnionej i nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach. 

 

§ 5 

PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA PROJEKTU 

 

1. Organizator Projektu zobowiązuje się do: 

a. zapewnienia kadry merytorycznej o odpowiedniej wiedzy i kwalifikacjach do prowadzenia zajęć 

oraz warsztatów,  

b. zapewnienia w czasie trwania stażu uczniowskiego odpowiedniego pracodawcy, do którego 

zostanie skierowany Uczestnik/Uczestniczka, 

c. zapewnienia materiałów piśmienniczych, dziennika stażu oraz innych materiałów zgodnie 

z zapisami wniosku o dofinansowanie, 

d. zapewnienia surowców, materiałów i środków zużywalnych w czasie realizacji zajęć,  

e. profesjonalnej obsługi zajęć, 

f. zachowania poufności wszelkich danych osobowych udostępnionych przez 

Uczestników/Uczestniczki na warunkach określonych w § 6 niniejszej Umowy. 

2. Harmonogram zajęć i staży uczniowskich Organizator Projektu będzie przekazywać na bieżąco 

Koordynatorowi Szkoły, który ten poinformuje w formie ustnej bądź pisemnej Uczestników/Uczestniczek 

Projektu o danej formie wsparcia i jej przewidywanym terminie. 

3. Organizator Projektu zastrzega prawo do zmiany Harmonogramu form wsparcia. Fakt ten zostanie 

przekazany Uczestnikom/Uczestnikom przez Koordynatora Szkoły w formie pisemnej/ustnej.  

4. Organizator Projektu nie pokrywa kosztów związanych z dodatkowymi usługami zamówionymi 

indywidualnie przez Uczestnika/Uczestniczkę Projektu u pracodawcy w czasie odbywania staży. Organizator 

pokrywa wyłącznie koszty usług zamawianych bezpośrednio przez Organizatora. 

5. Organizator Projektu nie ponosi odpowiedzialności wobec Uczestnika/Uczestniczki w przypadku: 

a) wstrzymania finansowania Projektu przez Instytucję Pośredniczącą, 

b) skreślenia Uczestnika/Uczestniczki z listy Uczestników/Uczestniczek w przypadkach określonych 

w Regulaminie określającym zasady rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie nr RPMA.10.03.01-14-

e005/20, pt. ”OKNO na karierę”. 
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§ 6 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Uczestnik/Uczestniczka wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych, 

zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

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

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.). 

2. Przedstawiciel Ustawowy wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych, 

zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

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

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.). 

3. Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Uczestnika/Uczestniczkę jest równoznaczny 

z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu. 

4. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Organizatora Projektu wyłącznie w celu udzielonego wsparcia, 

realizacji Projektu, ewaluacji, monitoringu, kontroli i sprawozdawczości w ramach Projektu.  

5. Przy przetwarzaniu danych osobowych Organizator Projektu przestrzega zasad wskazanych w Rozporządzeniu 

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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 

1, z późn. zm.); ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. 

poz. 922). 

6. Organizator Projektu, w przypadku przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym, zobowiązuje 

się do przetwarzania ich wyłącznie w systemie informatycznym: centralny system teleinformatyczny. 

 

 

§ 7 

ROZWIĄZANIE UMOWY 

 

1. Organizator Projektu może rozwiązać Umowę bez wypowiedzenia w przypadku: 

a) Rozwiązania Umowy o dofinansowanie przez Instytucję Pośredniczącą. 

b) Rozwiązania Umowy o dofinansowanie za zgodną wolą Organizatora Projektu i Instytucji Pośredniczącej. 

c) Rażącego naruszenia przez Uczestnika/Uczestniczkę postanowień niniejszej Umowy oraz Regulaminu 

określającym zasady rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie nr  RPMA.10.03.01-14-e005/20, pt. „OKNO na 

karierę” lub działania na szkodę Organizatora Projektu. W tym przypadku zastosowanie będą miały zapisy 

§3 ust. 13. 

2. Umowa może zostać rozwiązana, na piśmie, przez każdą ze Stron z zachowaniem 14-dniowego okresu 

wypowiedzenia. 
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§ 8 

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia przez Uczestnika/Uczestniczkę pierwszej formy wsparcia 

w Projekcie. 

2. Umowa obowiązuje w okresie realizacji Projektu określonym w aktualnym wniosku o dofinansowanie, jednak nie 

dłużej niż do dnia zakończenia nauki przez Uczestnika/Uczestniczkę, w zależności, który z terminów nastąpi 

szybciej. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się zapisy Regulaminu określającego zasady rekrutacji 

i uczestnictwa w Projekcie nr RPMA.10.03.01-14-e005/20, pt. ”OKNO na karierę”. 

4. Uczestnik/Uczestniczka oświadcza, iż zapoznał się/zapoznała się z treścią Regulaminu określającego zasady 

rekrutacji uczestnictwa w Projekcie nr RPMA.10.03.01-14-e005/20, pt. ”OKNO na karierę” oraz umowy 

uczestnictwa  i w pełni akceptuje jego zapisy. 

5. Rodzic/Opiekun prawny oświadcza, że zapoznał się/zapoznała się z treścią Regulaminu określającym zasady 

rekrutacji uczestnictwa w Projekcie nr RPMA.10.03.01-14-e005/20, pt. ”OKNO na karierę” oraz umowy 

uczestnictwa i jest świadomy udziału w Projekcie swojego 

dziecka/podopiecznego/podopiecznej/wychowanka/wychowanki. 

6. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w formie aneksu.  

7. Spory związane z realizacją Umowy strony będą starały się rozwiązać polubownie. W przypadku braku 

porozumienia spór będzie podlegał rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora 

Projektu.  

8. Do spraw nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) oraz odpowiednie przepisy 

dotyczące EFS. 

9. Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron, tj. jeden 

egzemplarz otrzymuje Organizator Projektu, drugi egzemplarz Uczestnik/Uczestniczka Projektu „OKNO na 

karierę”. 

 

 

 

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

czytelny podpis uczestnika/uczestniczki projektu „OKNO na karierę” 
 

 

 

 

 

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

 

Pieczątka i podpis osoby upoważnionej                         Czytelny podpis Rodzica/Opiekuna prawnego Uczestniczki/Uczestnika 
Projektu       
ze strony Organizatora Projektu                                                w przypadku Uczestnika/Uczestniczki 
niepełnoletniej/niepełnoletniego 
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                                               Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie „OKNO na karierę” 
współfinansowanym w ramach RPO Województwa Mazowieckiego, Działanie10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 
10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów. 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W PROJEKCIE „OKNO NA KARIERĘ” 
 

DLA NAUCZYCIELA/NAUCZYCIELKI 
 
 

Proszę o zakwalifikowanie mnie do udziału w projekcie „OKNO na karierę ”współfinansowanym w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe 
uczniów.  
  

TYTUŁ PROJEKTU „OKNO NA KARIERĘ” 

Nr Projektu RPMA. 10.03.01-14-e005/20 

Priorytet, w ramach, którego 
realizowany jest Projekt 

X Edukacja 

Działanie w ramach, którego 
realizowany jest Projekt 

10.3 Doskonalenie zawodowe 

Poddziałanie w ramach, którego 
realizowany jest Projekt 

10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów 

Beneficjent (Lider Projektu) 
Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego, 

Al. Ujazdowskie 18/16, 00-478 Warszawa 

Partner Projektu Powiat Sochaczewski 
ul. Marszałka Józefa Piłsudzkiego 65, 96-500 Sochaczew 

Miejsce przyjmowania formularzy 
zgłoszeniowych 

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Walk nad Bzurą 
1939 r. w Sochaczewie 

ul. Marszałka Józefa Piłsudzkiego 63, 96-500 Sochaczew 
Termin realizacji Projektu od 01.01.2021 r. do 31.01.2023 r. 

 

 
DANE OSOBOWE UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU „OKNO NA KARIERĘ” 

 

IMIĘ (IMIONA): 
 
…………………………………………...... 

NAZWISKO: 
 
………………………………………………........................ 

WIEK W CHWILI 
PRZYSTĄPIENIA        
DO PROJEKTU: 

DATA URODZENIA: 

DZIEŃ               MIESIĄC                             ROK 

MIEJSCE URODZENIA: 

………………………………………… 

PESEL: 

                      
 

 
DANE ADRESOWE UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU „OKNO NA KARIERĘ” 

 
MIEJSCOWOŚĆ: 

 

………………………………… 

NAZWA ULICY: 

 

………………………. 

NR DOMU/ 
LOKALU: 

 
 

……../…….. 
 

KOD 
POCZTOWY: 

  -  
 

POWIAT: 

 

………………… 

GMINA: 

 

…………………… 

MIASTO  

WIEŚ               

 
DANE TELEADRESOWE UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU „OKNO NA KARIERĘ” 

NUMER STACJONARNY NUMER KOMÓRKOWY 

- - 
 

E-MAIL 

………………………………………@....................pl 
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Oświadczam, iż jestem Nauczycielem/Nauczycielką   
Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Walk nad Bzurą 1939 r. w Sochaczewie. 

 
Typ szkoły i nazwa kierunku kształcenia zawodowego: 

(właściwe zaznaczyć krzyżykiem „X”) 
 

  
 

TECHNIKUM 
T. ŻYWIENIA I USŁUG 
GASTRONOMICZNYCH 

  
 

TECHNIKUM 
T. GRAFIKI I POLIGRAFII 

CYFROWEJ 

  SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA KUCHARZ 

 

Deklaruje chęć udziału w następujących formach wsparcia(właściwe zaznaczyć krzyżykiem „X”) 

KURSY, SZKOLENIA ZAWODOWE/STUDIA PODYPLOMOWE 

            FORMY WSPARCIA DEDYKOWANE DLA KIERUNKU 
             TECHNIK RACHUNKOWOŚCI/TECHNIK EKONOMISTA 

STUDIA PODYPLOMOWE  
"PSYCHODIETETYKA"   

 

 STUDIA PODYPLOMOWE  
"SYSTEMY ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI"   

 

STUDIA PODYPLOMOWE  
„DORADZTWO EDUKACYJNO-ZAWODOWE”   

 

SZKOLENIE  
 "CUKIERNICTWO ARTYSTYCZNE- TORTY WESELNE"    

 

SZKOLENIE 
 "MONOPORCJE"  

 

 SZKOLENIE  
"CIASTA I DESERY WEGAŃSKIE, BEZGLUTENOWE"  

 

SZKOLENIE  
"DEKORACJE Z MASY CUKROWEJ"  

 

SZKOLENIE  
"TORTY WESELNE- TECHNIKA SKŁADNIA STABILNEGO TORTU"  

 

SZKOLENIE  
"GOTOWANIE- WARSZTATY KULINARNE"  

 

SZKOLENIE  
"OWOCE MORZA"  

 

SZKOLENIE 
 "CUKIERNICTWO BANKIETOWE"  

 

WARSZTATY  
„KUCHNIA WEGETARIAŃSKA”  

 

SZKOLENIE 
 "CUKIERNIK II STOPNIA"  

 

KURS 
 "KUCHNIE ŚWIATA"  

 

                           FORMY WSPARCIA DEDYKOWANE DLA KIERUNKU 
TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ 

KURS  
"PROGRAMOWANIE I OBSŁUGIWANIE PROCESU DRUKU 3D"  

 

KURS  
"PRZYGOTOWANIE PRAC GRAFICZNYCH DO DRUKU – OBSŁUGA PROGRAMÓW 

PHOTOSHOP, ILLUSTRATOR I INDESIGN" 
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WYPEŁNIA NAUCZYCIEL /NAUCZYCIELKA  PROJEKTU „OKNO NA KARIERĘ” 

 
Aktywność Nauczyciela/Nauczycielki w kształceniu zawodowym mierzona poprzez liczbę zrealizowanych 
przez Niego/Nią zajęć pozalekcyjnych dla Uczniów/Uczennic Szkoły (zajęcia-rozumiane, jako organizacja 
warsztatów, szkoleń, wyjazdów edukacyjnych podjętych i zorganizowanych z własnej inicjatywy).  
 

LP RODZAJ I NAZWA FORMY WSPARCIA 
ROK SZKOLNY, ·W 
KTÓRYM ODBYTO  
FORMĘ WSPARCIA 

1 
 
    

2 
 
    

3 
 
    

4 
 
    

5 
 
    

6 
 
    

7 
 
    

8 
 
    

9 
 
    

10 
 
    

11 
 
    

12 
 
    

13 
 
    

14 
 
    

15 
 
    

16 
 
    

17 
 
    

18 
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ZASADY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „OKNO NA KARIERĘ” 
 

 
 
 
1. Uczestnikiem/Uczestniczką Projektu jest Nauczyciel/Nauczycielka kształcąca/y w ramach przedmiotów 

zawodowych objętych wsparciem w projekcie, tj. t. żywienia i usług gastronomicznych, t. grafiki i poligrafii 

cyfrowej oraz kucharz ze Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Walk nad 

Bzurą 1939 r. w Sochaczewie, ul. Marszałka Józefa Piłsudzkiego 63, 96-500 Sochaczew.  

2. Uczestnik/Uczestniczka Projektu zobowiązany/a jest do wzięcia udziału w wybranych formach wsparcia, na które 

zostanie zakwalifikowany przez Komisję Rekrutacyjną. 

3. Dla każdego/ej z Uczestników/Uczestniczek zostały przewidziane zajęcia doskonalące kompetencje zawodowe. 

4. O kwalifikacji Uczestnika/Uczestniczki na poszczególne formy wsparcia w projekcie decyduje Komisja 

Rekrutacyjna.  

5. Udział w zajęciach dodatkowych jest bezpłatny i dobrowolny. 

6. Zajęcia dodatkowe prowadzone będą w roku szkolnym 2020/2021, 2021/2022 i 2022/2023.  

7. Poszczególne zajęcia rozpoczną się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Beneficjenta i Partnera Projektu. 

Informacja o rozkładzie danych form wsparcia będzie przekazywana w formie ustnej, bądź pisemnej na tablicy 

ogłoszeń Szkoły, na stronie Internetowej bądź w gabinecie Koordynatora Szkoły.  

8. Tryb prowadzenia Projektu, tj. terminy, godziny-ustala Beneficjent w porozumieniu z Partnerem Projektu. 

9. Uczestnik/Uczestniczka Projektu jest zobowiązany/a do obecności w minimum 90% wybranych zajęć 

szkoleniowych (dotyczy tylko i wyłączenie szkoleń trwających dłużej niż 16 godzin). 

10. W przypadku szkoleń trwających do 16 godzin włącznie Uczestnik/Uczestniczka zobowiązany/a jest do udziału 

w 100% godzin zajęć. 

11. Punkt 10 i 11 nie dotyczy nieobecności usprawiedliwionych (dowody usprawiedliwiające nieobecność: urzędowe 

oraz własne). 

12. Nieusprawiedliwione nieobecności mogą być podstawą dochodzenia przez Beneficjenta zwrotu poniesionych 

kosztów. 

13. Uczestnik/Uczestniczka Projektu jest zobowiązany/a do wypełnienia pre-testów i post-testów oraz ankiet 

ewaluacyjnych dostarczonych przez Beneficjenta Projektu/Trenera w trakcie przeprowadzanych zajęć 

dodatkowych oraz do podpisywania się każdorazowo na listach obecności. 
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WYPEŁNIA DYREKTOR SZKOŁY 
 

 

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

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA/NAUCZYCIELKI PROJEKTU 

 

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

KIERUNEK KSZTAŁCENIA ZAWODWEGO NA, KTÓRYM NAUCZYCIEL/NAUCZYCIELKA PROWADZI KSZTAŁCENIE ZAWODOWE  

 

 

OPINIA DYREKTORA SZKOŁY O NAUCZYCIELU/NAUCZYCIELCE: 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

  ……………………………………………………………………………….… 
                                                                                                                                           (podpis Dyrektora Szkoły) 
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WYPEŁNIA DYREKTOR SZKOŁY 

→KRYTERIUM DOSTĘPOWE 

 TAK NIE  
Kandydat/Kandydatka  w momencie przystąpienia do 
projektu posiada status Nauczyciela/Nauczycielki 
Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia 
Ustawicznego im. Bohaterów Walk nad Bzurą 1939 r. 
w Sochaczewie oraz kształci na kierunku objętym 
wsparciem w Projekcie. 

  

 
→KRYTERIUM FORMALNE WARUNKUJĄCE UDZIAŁ W PROJEKCIE 

 TAK NIE  

Złożenie przez kandydującego 
Nauczyciela/Nauczycielkę 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 WM na lata 2014-
2020/CST, Zgoda na prezentację wizerunku 

  

 
→KRYTERIUM MERYTORYCZNE 
   I 

 ILOŚĆ PKT 
Nauczyciel/Nauczycielka aktywny/a dydaktyczna 
wychowawczo (osoba angażująca się w życie szkoły, 
organizująca koła zainteresowań dla młodzieży, 
inicjująca wiele działań integrujących- 5 pkt) 

 

Nauczyciel/Nauczycielka co najmniej mianowany/a 
(traktowany/a wysoko w hierarchii, ale jeszcze z 
możliwościami do awansu- 5 pkt) 

 

Nauczyciel/Nauczycielka praktycznej nauki zawodu 
(poprzez udział w projekcie zdobywa doświadczenie i 
będzie mógł je przekazać potem uczniom- 3 pkt) 

 

SUMA UZYSKANYCH PUNKTÓW  

 
II 

 
 

Łączna liczba uzyskanych punktów (I+II)……………………………………………. 
 

 
 
 
 

 TAK  NIE  PUNKTY 
Nauczyciel/Nauczycielka który/a na etapie 

przygotowania diagnozy problemowej, złożył/a 
deklarację jak i zapotrzebowanie na konkretne 

formy wsparcia przy pozytywnym zaopiniowaniu 
tych potrzeb/wskazań przez Dyrektora Zespołu 

Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego 
im. Bohaterów Walk nad Bzurą 1939 r. 

w Sochaczewie. 

3 pkt 0 pkt 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i udziału w Projekcie „OKNO na karierę” współfinansowanym w ramach 
RPO Województwa Mazowieckiego, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie 
zawodowe uczniów. 

 
 
 
 
 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 
 

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

zbiór: Baza danych związanych z realizowaniem zadań Instytucji Zarządzającej przez Zarząd Województwa 

Mazowieckiego w ramach RPO WM 2014 – 2020 oraz zbiór: Centralny system teleinformatyczny wspierający 

realizację programów operacyjnych wyłącznie przez:  

 

1) Zarząd Województwa Mazowieckiego dla zbioru Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020, będący Instytucją Zarządzającą dla Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, z siedzibą w Warszawie, przy 

ul. Jagiellońskiej 26, 03-719 Warszawa;  

2) Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego dla zbioru Centralny system teleinformatyczny 

wspierający realizację programów operacyjnych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 

Warszawa. 

 

w celach realizacji projektu „OKNO na karierę”, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia 

wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych 

w ramach RPO WM 2014 – 2020. Wyrażam także zgodę na przekazywanie moich danych innym podmiotom, (jeśli 

zachodzi taka potrzeba) w związku z realizacją ww. celu. 

 

Jednocześnie oświadczam, że zostałam/ łem poinformowana/ ny, 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 „OKNO na karierę”  
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Załącznik nr 2a  do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie „OKNO na karierę” współfinansowanym w ramach 
RPO Województwa Mazowieckiego, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie 
zawodowe uczniów. 

 
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU „OKNO NA KARIERĘ” 

(obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679) 

 

W związku z przystąpieniem do projektu „OKNO na karierę” ja niżej podpisany/a 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
IMIĘ I NAZWISKO UCZESNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU 

oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: 

 

13. Administratorem moich danych osobowych jest: 

1) Zarząd Województwa Mazowieckiego dla zbioru Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Mazowieckiego na lata 2014-2020, będący Instytucją Zarządzającą dla Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, z siedzibą w Warszawie, przy 
ul. Jagiellońskiej 26, 03-719 Warszawa;  

2) Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego dla zbioru Centralny system teleinformatyczny 
wspierający realizację programów operacyjnych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 
Warszawa. 

14. Podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi 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 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 
04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na podstawie:  

1) w odniesieniu do zbioru Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-
2020: 

a) rozporządzenia 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; 

b) rozporządzenia 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; 

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 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.); 

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. 

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; 

b) rozporządzenia 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; 
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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. 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; 

15. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Projektu „OKNO na karierę”, 
w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, 
kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

16. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej-Mazowieckiej Jednostce 
Wdrażania Programów Unijnych,  ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa, Beneficjentowi realizującemu Projekt  - 
Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego, Al. Ujazdowskie 18/16, 00-478 Warszawa oraz 
podmiotom, które na zlecenie Beneficjenta uczestniczą w realizacji Projektu- Zespół Szkół im. Jarosława 
Iwaszkiewicza w Sochaczewie, ul. Chopina 99 a, 96-500 Sochaczew oraz Zespół Szkół Rolnicze Centrum 
Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Walk nad Bzurą 1939 r. w Sochaczewie. Moje dane osobowe mogą 
zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji 
Pośredniczącej lub Beneficjenta.  Moje dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, 
realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz Beneficjenta kontrole i audyt 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

17. Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest 
równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu; 

18. 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 kompetencji. 

19. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

20. Moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w sprawie indywidualnej. 
21. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji. 
22. Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: 

iod@mazovia.pl. 
23. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu  Ochrony Danych 

Osobowych. 
24. Mam prawo żądać dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz 

usunięcia. 

 

 

 

 

 

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

                                                        Czytelny podpis Uczestnika/Uczestniczki Projektu „OKNO na karierę”  
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oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

   

 
Załącznik nr 3  do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie „OKNO na karierę” współfinansowanym w ramach 
RPO Województwa Mazowieckiego, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie 
zawodowe uczniów. 
 
 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „OKNO NA KARIERĘ” 
 
 

ja niżej podpisany/a 
 
 
..................................................................................................................................................................................................................................................... 

(IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU) 

 
zamieszkały/a 
 
 
..................................................................................................................................................................................................................................................... 

(NAZWA ULICY I NUMER DOMU/NUMER LOKALU, KOD POCZTOWY, MIEJSCOWOŚĆ) 

 
 
 
 
 

NR EWIDENCYJNY PESEL 

 
 

a) dobrowolnie deklaruję swój udział w projekcie „OKNO na karierę” 

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

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020, Priorytet X Edukacja, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 

10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów.  

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

nr RPMA.10.03.01-14-e005/20  i w pełni go akceptuję, 

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

e) w przypadku zmiany danych do korespondencji/teleadresowych, zobowiązuję się do niezwłocznego 

poinformowania o tym fakcie Koordynatora Szkoły, bądź Beneficjenta Projektu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

…………………………..………………………………………….…………………………………… 
Czytelny podpis Uczestnika/Uczestniczki Projektu „OKNO na karierę” 
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Załącznik nr 4   do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie „OKNO na karierę” współfinansowanym w ramach 
RPO Województwa Mazowieckiego, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie 
zawodowe uczniów. 
 

INFORMACJE O UCZESTNIKU/UCZESTNICZCE  PROJEKTU „OKNO NA KARIERĘ” 
Zakres danych osobowych przetwarzanych w Zbiorze RPO WM 2014-2020/ w Zbiorze CST* 

 
*Proszę wypełnić tylko białe pola tabeli (zaznaczyć właściwe wpisując krzyżyk (X) w odpowiedniej kratce)  
 
Dane wspólne 
 
Lp. Nazwa 

6. Tytuł Projektu: OKNO na karierę 

7. Nr Projektu: RPMA.10.03.01-14-e005/20 

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

9. Działanie, w ramach, którego jest realizowany Projekt: 10.3 Doskonalenie zawodowe  

10. Poddziałanie, w ramach, którego jest realizowany Projekt: 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów 

 
Lp. Nazwa  

30. Kraj Polska 

31. Rodzaj Uczestnika pracownik lub przedstawiciel instytucji/ podmiotu 

32. Nazwa Instytucji 
Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego 

im. Bohaterów Walk nad Bzurą 1939 r. w Sochaczewie 

33. Imię  

34. Nazwisko  

35. PESEL                       
 

36. Płeć   K     M 

37.
Wiek w chwili przystępowania do 
Projektu 

 

38. Wykształcenie 
 

  wyższe ISCED (5-8) 

39. Województwo   

40. Powiat  

41. Gmina  

42. Miejscowość  

43. Ulica  

44. Nr budynku  

45. Nr lokalu  

46. Kod pocztowy  

47. Obszar wg stopnia urbanizacji (DEGURBA) 1              2             3    

48. Telefon kontaktowy - - 
 



 

 
 

 
Projekt „OKNO na karierę” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

   

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

50. Data rozpoczęcia udziału w Projekcie 
                                                            DZIEŃ                    MIESIĄC                             ROK 

51. Data zakończenia udziału w Projekcie 
                                                            DZIEŃ                    MIESIĄC                             ROK 

52.
Status osoby na rynku pracy w chwili 
przystąpienia do Projektu 

osoba pracująca  
(w tym osoba pracująca w administracji samorządowej) 

53.
Planowana data zakończenia edukacji 
w placówce edukacyjnej, w której 
skorzystano ze wsparcia 

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

54. Wykonywany zawód nauczyciel kształcenia zawodowego 

55. Zatrudniony w (miejsce zatrudnienia) 
Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego 

im. Bohaterów Walk nad Bzurą 1939 r. w Sochaczewie 

56.
Sytuacja osoby w momencie zakończenia 
udziału w Projekcie 

 

57.
Inne rezultaty dotyczące osób młodych 
(dotyczy IZM - Inicjatywy na rzecz 
Zatrudnienia Młodych) 

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

58.
Zakończenie udziału osoby w Projekcie 
zgodnie z zaplanowaną dla niej ścieżką 
uczestnictwa 

tak                                           nie  

30. Rodzaj przyznanego wsparcia 
kursy/szkolenia ;          studia podyplomowe ;          

 

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

36. 
Osoba należąca do mniejszości narodowej 
lub etnicznej, migrant,  
osoba obcego pochodzenia16 

 
tak  nie    odmowa podania informacji  

37. 
Osoba bezdomna lub dotknięta 
wykluczeniem z dostępu do mieszkań17 

                        tak  nie    

38. Osoba z niepełnosprawnościami18 
 

tak  nie  odmowa podania informacji  
 

 
Specjalne potrzeby Uczestnika/Uczestniczki z niepełnosprawnością związane z uczestnictwem 
w Projekcie „OKNO na karierę”:………………………………………………………………………………………………………………. 
 

                                                           
16 Mniejszość narodowa – grupa ludzi zamieszkująca obszar danego państwa, odróżniająca się od większości społeczeństwa językiem, kulturą, pochodzeniem etnicznym bądź 
religią. Mniejszości narodowe w Polsce: białoruska, czeska, litewska, niemiecka, ormiańska, rosyjska, słowacka, ukraińska, żydowska. 
Mniejszość etniczna – grupa etniczna, która jest osiedlona na terytorium innej zbiorowości i wyróżnia się odrębnym pochodzeniem i kulturą, a często także językiem i religią. 
Mniejszości etniczne w Polsce to: karaimska, łemkowska, romska, tatarska. 
Osoba obcego pochodzenia to cudzoziemcy, czyli każda osoba, która nie posiada polskiego obywatelstwa, bez względu na fakt posiadania lub nie obywatelstwa (obywatelstw) 
innych krajów, lub osoba, której co najmniej jeden z rodziców urodził się poza terenem Polski.  
17Osoba bezdomna- osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy oraz niezameldowana 
na pobyt stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności, a także osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym i zameldowana na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma 
możliwości zamieszkania. 
18 Niepełnosprawność, to ograniczenie lub brak zdolności do wykonywania czynności w sposób lub w zakresie uważanym za normalny dla człowieka, wynikające z uszkodzenia 
i upośledzenia funkcji organizmu.  
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

39. 
Osoba w innej niekorzystnej sytuacji 
społecznej19 

tak  nie  odmowa podania informacji  

Specjalne potrzeby Uczestnika/Uczestniczki Projektu niezwiązane z niepełnosprawnością: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

 
 

 
 
 
  

                                                           
19Do 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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OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, iż przynależę do grupy docelowej ze Szczegółowym Opisem 
Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

 

 

 
                        ………………………………………………………………………………………….. 
                                                         Podpis Uczestnika/Uczestniczki Projektu „OKNO na karierę” 
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Załącznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie „OKNO na karierę” współfinansowanym w ramach 
RPO Województwa Mazowieckiego, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie 
zawodowe uczniów. 

 
 
 

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PREZENTACJĘ WIZERUNKU 

 

 

 

Wyrażam zgodę na umieszczanie i prezentowanie wizerunku mojej osoby na zdjęciach  

oraz filmach zrobionych podczas realizacji Projektu „OKNO na karierę ” na stronie internetowej Beneficjenta 

Projektu oraz Partnera Projektu, we wszelkich publikacjach tradycyjnych i elektronicznych dotyczących realizacji 

Projektu oraz w relacjach z realizacji Projektu publikowanych we wszelkich mediach tradycyjnych i elektronicznych. 

 

 
 
 
                                                                                                                                            

…………………………….…………….……..………………………………………………………………………. 
                   Czytelny podpis Uczestnika/Uczestniczki Projektu „OKNO na karierę”  
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                                     UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „OKNO na karierę” 

DLA NAUCZYCIELA/NAUCZYCIELKI 

 

zawarta pomiędzy:  

 

Unią Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 18/16, 00-478 

Warszawa, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych 

zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy 

w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000246895, 

NIP 7010033996, REGON 140652872, 

reprezentowaną przez: 

Pana Wiesława Różańskiego – Prezesa Zarządu, 

zwaną w dalszej treści „Organizatorem Projektu”, 

 

 a 

 

Panią/Panem 

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

(IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU) 

 

zamieszkałą/zamieszkałym 

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

(NAZWA ULICY I NUMER DOMU/NUMER LOKALU) 

 

(…….…..…-……………); ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

           (KOD POCZTOWY)                                                                                                                         (MIEJSCOWOŚĆ) 

 

………………………………………………………………………………………………., zwaną w dalszej treści „Uczestniczką”/”Uczestnikiem”, 
 
                                                                            NR EWIDENCYJNY PESEL 

 

 

Organizator Projektu i Uczestnik/Uczestniczka zwani będą w dalszej treści łącznie „Stronami”, zaś każdy z tych 

podmiotów osobno „Stroną”. 

o następującej treści:  

 

PREAMBUŁA 

 

Niniejsza Umowa zawarta zostaje w ramach Projektu „OKNO na karierę” (zwaną dalej “Projekt”), który jest współfinansowany ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego, Priorytet X Edukacja, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów. 

Projekt realizowany jest w okresie 01.01.2021-31.01.2023 r., na podstawie umowy RPMA.10.03.01-14-e005/20-00 (dalej „Umowa 

o dofinansowanie”) zawartej z Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, w imieniu 

którego działa Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. 



 

 
 

 
Projekt „OKNO na karierę” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
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§ 1 

Przedmiot Umowy 

 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udział Uczestnika/Uczestniczki w Projekcie w następujących formach 

wsparcia: 

a) zajęcia specjalistyczne zawodowe realizowane z otoczeniem społeczno – gospodarczym, 

b) studia podyplomowe. 

2. Uczestnik/Uczestniczka został/a wybrany/a zgodnie z kryteriami przyjętymi w Regulaminie określającym 

zasady rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie RPMA.10.03.01-14-e005/20 pt. „OKNO na karierę”. 

3. Uczestnik/Uczestniczka zobowiązuje się do doręczenia Organizatorowi Projektu, bądź Partnerowi Projektu, 

mającego siedzibę w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Walk nad Bzurą 

1939 r. w Sochaczewie dokumentów, o których mowa w Regulaminie określającym zasady rekrutacji 

i uczestnictwa w Projekcie nr  RPMA.10.03.01-14-e005/20, pt. ”OKNO na karierę”. 

4. Uczestnik/Uczestniczka zobowiązuje się do przestrzegania zapisów Regulaminu określającego zasady rekrutacji 

i uczestnictwa w Projekcie nr RPMA.10.03.01-14-e005/20, pt. ”OKNO na karierę”. 

 

§ 2 

ZAŁOŻENIA PROJEKTU 

 

1. Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2021 r. do 31.01.2023 r. 

2. Celem głównym Projektu jest wzrost efektywności nauczania poprzez dostosowanie kompetencji zawodowych 

120 Uczniów/Uczennic i 9 Nauczycieli/Nauczycielek ze Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia 

Ustawicznego im. Bohaterów Walk nad Bzurą 1939 r. w Sochaczewie, Marszałka Józefa Piłsudzkiego 63, 96-500 

Sochaczew.  

3. Projekt zakłada udział łącznie 129 osób (Uczniów/Uczennic i Nauczycieli/Nauczycielek), które zostały 

zakwalifikowane do Projektu na warunkach określonych w Regulaminie określającym zasady rekrutacji i 

uczestnictwa w Projekcie nr  RPMA.10.03.01-14-e005/20, pt. „OKNO na karierę”. 

4. Udział w Projekcie „OKNO na karierę” jest bezpłatny. 

5. Wszystkie informacje związane z realizacją Projektu są dostępne w Biurze Projektu oraz będą umieszczane na 

Stronie internetowej Szkoły, o której mowa w ust. 2. 

 

§ 3 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI 

 

1. Uczestnik/Uczestniczka oświadcza, że informacje podane przez niego w Załącznikach do Regulaminu 

określającym zasady rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie nr  RPMA.10.03.01-14-e005/20, pt. „OKNO na karierę” 

są prawdziwe i zobowiązuje się do bezzwłocznego informowania Organizatora Projektu o każdej ich zmianie. 

2. Uczestnik/Uczestniczka zobowiązany/a jest do przestrzegania zasad obowiązujących na poszczególnych etapach 

realizacji Projektu. 

3. Uczestnik/Uczestniczka zobowiązany/a jest do przestrzegania Regulaminu określającego zasady rekrutacji 
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i uczestnictwa w Projekcie RPMA.10.03.01-14-e005/20 pt. „OKNO na karierę”. 

4. Uczestnik/Uczestniczka jest zobowiązany/a do uczestnictwa we wszystkich prowadzonych zajęciach w 

terminach i miejscach, które wyznaczy Organizator Projektu. 

5. Uczestnik/Uczestniczka zobowiązany/a jest do punktualności i rzetelności. 

6. Uczestnik/Uczestniczka zobowiązuje się do uzupełniania wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją Projektu, 

a w szczególności do podpisywania list obecności, potwierdzeń odbioru udzielonych świadczeń oraz innych 

dokumentów wskazanych przez Organizatora Projektu, a związanych z realizacją Projektu. 

7. Uczestnik/Uczestniczka ponosi konsekwencje, w tym finansowe, w przypadku nieuprawnionego skorzystania 

z udzielonego wsparcia wskutek złożenia nieprawdziwych informacji, o których mowa w pkt. 1 niniejszego 

paragrafu.  

8. Uczestnik/Uczestniczka Projektu jest zobowiązany/a do obecności na minimum 90% godzin zajęć szkoleniowych 

(dotyczy tylko i wyłączenie szkoleń trwających dłużej niż 16 godzin). 

9. W przypadku szkoleń trwających do 16 godzin włącznie Uczestnik/Uczestniczka zobowiązany/a jest do udziału 

w 100% godzin zajęć.  

10. Uczestnik/Uczestniczka zobowiązany/a jest do poddania się badaniom ewaluacyjnym Projektu. 

11. Strony wyłączają możliwość umownego przeniesienia praw i obowiązków Uczestnika/Uczestniczki wynikających 

z niniejszej Umowy na osobę trzecią. 

12. W przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszego paragrafu Uczestnik/Uczestniczka mogą zostać 

skreśleni z listy Uczestników/Uczestniczek Projektu. 

 

 

§ 4 

PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA PROJEKTU 

 

1. Organizator Projektu zobowiązuje się do: 

a) zapewnienia kadry merytorycznej o odpowiedniej wiedzy i kwalifikacjach do prowadzenia zajęć oraz 

warsztatów,  

b) zapewnienia materiałów dydaktycznych/piśmienniczych, o ile wymaga tego szkolenie, zawsze zgodnie 

z zapisami wniosku o dofinansowanie; 

c) profesjonalnej obsługi zajęć, 

d) zachowania poufności wszelkich danych osobowych udostępnionych przez Uczestników/Uczestniczki 

na warunkach określonych w § 5 niniejszej Umowy. 

2. Harmonogram zajęć Organizator Projektu będzie przekazywać na bieżąco Koordynatorowi Szkoły, który ten 

poinformuje w formie ustnej bądź pisemnej Uczestników/Uczestniczki Projektu o danej formie wsparcia i jej 

przewidywanym terminie. 

3. Organizator Projektu zastrzega prawo do zmiany Harmonogramu form wsparcia. Fakt ten zostanie przekazany 

Uczestnikom/Uczestnikom przez Koordynatora Szkoły w formie pisemnej/ustnej. 

4. Organizator Projektu nie ponosi odpowiedzialności wobec Uczestnika/ki w przypadku: 

a) wstrzymania finansowania Projektu przez Instytucję Pośredniczącą, 

b) skreślenia Uczestnika/Uczestniczki z listy Uczestników/Uczestniczek w przypadkach określonych 

w Regulaminie określającym zasady rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie nr RPMA.10.03.01-14-

e005/20, pt. „OKNO na karierę” 



 

 
 

 
Projekt „OKNO na karierę” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

   

 

 

§ 5 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Uczestnik/Uczestniczka wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych, 

zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

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

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

ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.). 

2. Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Uczestnika/Uczestniczkę jest równoznaczny 

z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu. 

3. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Organizatora Projektu wyłącznie w celu udzielonego wsparcia, 

realizacji Projektu, ewaluacji, monitoringu, kontroli i sprawozdawczości w ramach Projektu.  

4. Przy przetwarzaniu danych osobowych Organizator Projektu przestrzega zasad wskazanych w Rozporządzeniu 

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) (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, str. 1, z późn. zm.); ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922). 

5. Organizator Projektu, w przypadku przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym, 

zobowiązuje się do przetwarzania ich wyłącznie w systemie informatycznym: centralny system 

teleinformatyczny. 

 

§ 6 

ROZWIĄZANIE UMOWY 

 

1. Organizator Projektu może rozwiązać Umowę bez wypowiedzenia w przypadku: 

a) Rozwiązania Umowy o dofinansowanie przez Instytucję Pośredniczącą. 

b) Rozwiązania Umowy o dofinansowanie za zgodną wolą Organizatora Projektu i Instytucji 

Pośredniczącej. 

c) Rażącego naruszenia przez Uczestnika/Uczestniczkę postanowień niniejszej Umowy oraz 

Regulaminu określającym zasady rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie nr  RPMA.10.03.01-14-

e005/20, pt. „OKNO na karierę” lub działania na szkodę Organizatora Projektu. W tym przypadku 

zastosowanie będą miały zapisy §3 ust. 11. 

2.Umowa może zostać rozwiązana, na piśmie, przez każdą ze stron z zachowaniem 14- dniowego okresu 

wypowiedzenia. 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
Projekt „OKNO na karierę” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

   

§ 7 

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem rozpoczęcie przez Uczestnika/Uczestniczkę pierwszej formy 

wsparcia w projekcie. 

2. Umowa obowiązuje w okresie realizacji Projektu określonym w aktualnym wniosku o dofinansowanie. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się zapisy Regulaminu określającego zasady rekrutacji 

i uczestnictwa w Projekcie nr RPMA.10.03.01-14-e005/20, pt. „OKNO na karierę”. 

4. Uczestnik/Uczestniczka oświadcza, iż zapoznał się z treścią ww. Regulaminu i w pełni akceptuje jego zapisy. 

5. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w formie aneksu.  

6. Spory związane z realizacją Umowy strony będą starały się rozwiązać polubownie. W przypadku braku 

porozumienia spór będzie podlegał rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora 

Projektu.  

7. Do spraw nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) oraz odpowiednie przepisy 

dotyczące EFS. 

8. Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron, tj. 

jeden egzemplarz dla Beneficjenta Projektu, drugi dla Uczestnika/Uczestniczki Projektu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Pieczątka i podpis osoby upoważnionej                                                       Czytelny podpis Uczestnika/Uczestniczki 
Projektu 
ze strony Organizatora Projektu 
                                                                                                                                            

 

 


