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Szczegółowy regulamin przyznawania pomocy w ramach projektu 

„Nowoczesne wspomaganie szansą na wszechstronny rozwój szkół” 

realizowanego w okresie od 01.08.2013 r. do 31.07.2015 r. 

 

 

Regulamin określa zasady, warunki i tryb organizacji wsparcia w ramach projektu 

„Nowoczesne wspomaganie szansą na wszechstronny rozwój szkół”, realizowanego w 

ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działania 3.5 „Kompleksowe wspomaganie 

rozwoju szkół” Priorytetu III „Wysoka jakość systemu oświaty” Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego.  

 

§1. Postanowienia ogólne. 

 

1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:  

a) Projekcie- rozumie się przez to projekt „Nowoczesne wspomaganie szansą na 

wszechstronny rozwój szkół”, realizowany w ramach Działania 3.5 Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki,  

b) Szkole - rozumie się przez to: szkoły dla dzieci i młodzieży, publiczne i niepubliczne z 

uprawnieniami szkoły publicznej, tj.: szkoły podstawowe, gimnazja, zasadnicze 

szkoły zawodowe, technika i licea ogólnokształcące oraz przedszkola publiczne i 

niepubliczne, a także zespoły wychowania przedszkolnego oraz punkty przedszkolne, 

o ile placówki te zatrudniają co najmniej pięciu nauczycieli, funkcjonujące na terenie 

powiatu lipnowskiego, 

c) Nauczycielu – rozumie się przez to nauczycieli/lek i dyrektorów/rek zatrudnionych  

w szkołach/przedszkolach wymienionych w podpkt. b.  

d) podmiocie realizującym –  rozumie się przez to Powiat Lipnowski,  

e) Rocznym Planie Wspomagania (RPW) – rozumie się przez to plan zbudowany na 

bazie oferty doskonalenia realizowany w danej szkole lub danym przedszkolu. RPW 

obejmuje cały proces: od diagnozy potrzeb, poprzez planowanie i realizację 

konkretnych działań (np. warsztaty, szkolenia, konsultacje), pomoc nauczycielom we 

wprowadzaniu zmiany, aż po ewaluację podjętych działań. RPW realizowany jest w 

trakcie jednego roku szkolnego, 

f) SORE – rozumie się przez to Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji 

g) KS – rozumie się przez to Koordynatora Sieci współpracy i samokształcenia 

 

    § 2. Wykaz realizowanych zadań w ramach Projektu. 

 

1. Pomoc jest udzielana w następujących zadaniach: 

a) Przeprowadzenie procesu wspomagania w Szkołach.  

Cykl doskonalenia w każdej Szkole będzie realizowany w oparciu o maksymalnie 

dwie oferty doskonalenia opracowane w ramach projektu ORE "System doskonalenia 

nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół". Oferta 

doskonalenia wybrana przez Szkołę będzie podstawą zbudowania szczegółowego 

RPW. RPW realizowany jest w trakcie 1-go roku szkolnego. Na każdy rok szkolny 

zostanie opracowany oddzielny RPW. 

b) Prowadzenie lokalnych sieci współpracy i samokształcenia.  
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Celem zadania jest zapewnienie wspólnego rozwiązywania problemów i wymiany 

doświadczeń, w tym upowszechnianie dobrych praktyk w Szkołach biorących udział 

w Projekcie Powiat Lipnowski zorganizuje cztery tematycznie różne sieci współpracy 

i samokształcenia w tym co najmniej dwie, których założenia wypracowane zostały w 

ramach projektu ORE "System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym 

kompleksowym wspomaganiu szkół". 

c) Opracowanie i monitorowanie Powiatowego Programu Wspomagania. Na podstawie 

dokonanej analizy posiadanych zasobów oraz po przeprowadzeniu diagnozy we 

wszystkich Szkołach, wskazaniu tematów ofert i przygotowaniu RPW zostanie 

opracowany Powiatowy Program Wspomagania (PPW), który będzie zawierał 

następujące elementy: 

 wskazanie tematów (z uwzględnieniem podziału na typy Szkół) i harmonogramem 

wdrażania RPW, 

 wskazanie tematów sieci wybranych przez Powiat Lipnowski wraz z 

uzasadnieniem ich wyboru, 

 opis sposobu realizacji zadań z zakresu kompleksowego wsparcia Szkół 

 wskazanie zasobów (instytucjonalnych, kadrowych, technicznych itp.), które będą 

wykorzystywane w trakcie realizacji zadań z zakresu wsparcia, 

PPW opracuje zespół złożony z SORE, KS i Zespołu Projektowego w okresie 

pierwszych trzech m-cy realizacji Projektu. PPW będzie aktualizowany w trakcie 

realizacji Projektu po przeprowadzeniu diagnozy i wybraniu tematyki ofert 

doskonalenia oraz będzie zawierał raport końcowy z przeprowadzonego procesu 

wspomagania na terenie powiatu lipnowskiego. PPW będzie monitorowany poprzez 

comiesięczne składanie raportów z wdrażania przez SORE i KS o stanie realizacji 

zadań w ramach wsparcia.  

PPW zostanie opublikowany na zakończenie realizacji Projektu. 

2. Pomoc, o której mowa w § 2 jest bezpłatna. 

3. Każda Szkoła przystępująca do projektu może wybrać maksymalnie dwie oferty 

doskonalenia, na bazie których budowane są RPW.  

4. Tematy ofert doskonalenia stanowią załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

5. Powiat Lipnowski prowadzi cztery sieci współpracy i samokształcenia. 

6. Tematy sieci współpracy i samokształcenia stanowią załącznik Nr 2 do niniejszego 

Regulaminu. 

7. Spotkania wynikające z realizacji zadań Projektu odbywać się będą zgodnie z 

harmonogramem ustalonym przez SORE i KS. 

8. Nauczyciel w ramach Projektu może wziąć udział w zadaniach określonych w pkt. 1 a i b. 

9. Koordynacją oraz kwestiami organizacyjnymi spotkań w ramach realizacji zadań Projektu 

zajmują się odpowiednio SORE i KS w poszczególnych Szkołach objętych Projektem. 

10. SORE i KS są zobowiązani dokumentację z realizacji poszczególnych Zadań 

przekazywać do Biura Projektu w ustalonych przez podmiot realizujący terminach. 

 

§ 3. Zasady i warunki rekrutacji Szkół. 

 

1. Rekrutacja Szkół do Projektu odbywać się będzie w miesiącu sierpniu i wrześniu 2013r. i 

2014 r. na terenie powiatu lipnowskiego. 

2. Podmiot realizujący zakłada udział w Projekcie: 30 szkół dla dzieci i młodzieży  

i 3 przedszkoli oraz 366 Nauczycieli w zadaniu określonym w § 2 pkt. 1 a  

i 80 Nauczycieli w zadaniu określonym w § 2 pkt. 1 b. 
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3. Pierwszeństwo uczestnictwa będą miały Szkoły, które zadeklarowały swoje uczestnictwo 

w Projekcie w 2012 roku na etapie przygotowywania wniosku o dofinansowanie Projektu, 

następnie szkoły, które spełnią kryteria dostępu.  

4. W przypadku zgłoszenia większej liczby Szkół niż określona w § 3 pkt. 2 powstanie lista 

rezerwowa Szkół i w przypadku zaistnienia oszczędności „poprzetargowych” środki 

zostaną przeznaczone na realizację zadania określonego w § 2 pkt. 1 a, w Szkołach z w/w 

listy. 

5. Zgłoszenia do objęcia wsparciem Szkoły składają na formularzu, który stanowi Załącznik 

nr 3 do niniejszego Regulaminu. 

 

§ 4. Zasady i warunki rekrutacji Nauczycieli. 

 

1. Rekrutacja Nauczycieli do zadania określonego w § 2 pkt. 1 a, następuje w zależności od 

rodzaju wybranej oferty doskonalenia:  

– dla ofert dotyczących obszarów wychowawczych: preferowany udział Nauczycieli  

wychowawców o najniższym stażu pracy, Nauczycieli prowadzących klasy, w których 

występują uczniowie z problemami wychowawczymi, wychowawców o największych 

osiągnięciach wychowawczych; 

– dla ofert dotyczących obszarów dydaktycznych: preferowany udział Nauczycieli, 

których uczniowie osiągają wyniki z egzaminów zewnętrznych poniżej i powyżej 

średniej szkoły, udział Nauczycieli, którzy przygotowują uczniów do olimpiad i 

konkursów, udział Nauczycieli, którzy prowadzą uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi. 

– zgłoszenie szkoły do udziału w projekcie jest równoznaczne z udziałem dyrektora, 

który składa również indywidualnie deklarację udziału w Projekcie. 

2. Rekrutacja Nauczycieli do zadania określonego w § 2 pkt. 1 b:  

– Dyrektor Szkoły po konsultacji z radą pedagogiczną ustali, którzy Nauczyciele będą 

brali udział w pracach poszczególnych sieci, wytypowani Nauczyciele złożą 

deklarację udziału w projekcie; jedna z sieci jest przeznaczona dla dyrektorów/rek 

szkół. 

3. Rekrutacja będzie prowadzona przy poszanowaniu zasady równości szans. 

4. Rekrutacja odbywać się będzie na podstawie zgłoszeń – deklaracji.  

5. Zgłoszenia do objęcia wsparciem określonym w § 2 pkt. 1 a Nauczyciele składają na 

formularzu, który stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu. 

6. Zgłoszenia do objęcia wsparciem określonym w § 2 pkt. 1 b Nauczyciele składają na 

formularzu, który stanowi Załącznik nr 4a do niniejszego Regulaminu.  

7. Wraz ze Zgłoszeniem Nauczyciel jest zobowiązany złożyć Oświadczenie uczestnika 

Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, który stanowi 

Załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu.  

8. Zgłoszenia Nauczyciele składają do dnia 31 października danego roku szkolnego, w 

którym realizowany jest Projekt.  

9. Zgłoszenia do objęcia wsparciem określonym w § 2 pkt. 1 a należy składać do SORE 

odpowiedniego ze względu na miejsce zatrudnienia Nauczyciela. 

10. Zgłoszenia do objęcia wsparciem określonym w § 2 pkt. 1 b należy składać do 

Koordynatora Sieci odpowiedniego ze względu na temat sieci. 

11. W wyniku rekrutacji zostaną utworzone dwie listy: lista podstawowa i rezerwowa. 

Listy podstawowe i rezerwowe poszczególnych grup utworzą: 
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– SORE w poszczególnych Szkołach objętych Projektem, po sprawdzeniu 

prawidłowości i kompletności złożonych dokumentów oraz zgodnie z kryteriami 

rekrutacji przyjętymi dla zadania określonego w § 2 pkt. 1 a,  

– Koordynatorzy Sieci w poszczególnych sieciach współpracy i samokształcenia, po 

sprawdzeniu prawidłowości i kompletności złożonych dokumentów oraz zgodnie z 

kryteriami rekrutacji przyjętymi dla zadania określonego w § 2 pkt. 1 b.  

12. Podpisanie Zgłoszenia jest równoznaczne ze zobowiązaniem się Nauczyciela do czynnego 

i pełnego udziału w zadaniach realizowanych w ramach Projektu.  

13. Formularze zgłoszeń wraz z wykazami Nauczycieli, którzy: złożyli deklarację 

uczestnictwa w Projekcie, zostali objęci pomocą oraz zostali ujęci na liście rezerwowej 

zostaną przekazane przez SORE i KS do Zespołu Projektowego powołanego 

Zarządzeniem Nr 35/2013 Starosty Lipnowskiego z dnia 31 lipca 2013 roku, do Biura 

Projektu, Pl. 11 Listopada 9, pokój nr 11 do dnia 31 października danego roku szkolnego. 

 

§ 5. Zasady i warunki udzielania wsparcia w Projekcie. 

 

1. Udzielania wsparcia zaprzestaje się, gdy Nauczyciel:  

a) rozwiązał umowę o pracę,  

b) przekroczył 20% godzin nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach, z 

wyjątkiem nieobecności spowodowanych zdarzeniami losowymi,  

c) zrezygnował ze wsparcia. 

2. Rezygnacja ze wsparcia wymaga złożenia oświadczenia na piśmie i może wynikać 

jedynie z przyczyn nieznanych Nauczycielowi w momencie przystępowania do Projektu               

(np. względy zdrowotne, działania siły wyższej).  

3. SORE i Koordynator Sieci zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot 

realizujący o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1. 

4. W związku z zaistnieniem sytuacji wymienionych w ust. 1 lit. b) Nauczyciel jest 

zobowiązany do zwrotu otrzymanych materiałów szkoleniowych oraz zwrotu kosztów 

udziału w zadaniach. 

5. Na miejsce Nauczyciela, który zaprzestał udziału w Projekcie wchodzi kolejna osoba z 

listy rezerwowej, w danej Szkole lub sieci współpracy i samokształcenia, o ile pozwala 

na to stopień zaawansowania  realizacji danego zadania.  

6. Decyzję o zakwalifikowaniu osoby  z listy rezerwowej podejmuje podmiot realizujący. 

7. Podmiot realizujący zastrzega sobie prawo do skreślenia Nauczyciela z listy 

uczestników Projektu w przypadku naruszenia przez niego zasad uregulowanych 

niniejszym Regulaminem oraz zasad współżycia społecznego. 

8. Obsługę projektu prowadzi Zespół Projektowy oraz SORE i KS.  

9. Regulamin obowiązuje od dnia przyjęcia.  
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Załącznik Nr 1  

do Szczegółowego regulaminu przyznawania  
pomocy w ramach projektu „Nowoczesne  

wspomaganie szansą na wszechstronny rozwój  

szkół” realizowanego w okresie  
od 01.08.2013 r. do 31.07.2015 r. 

. 

 

Tematy ofert doskonalenia 

 

1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? 

2. Ocenianie kształtujące 

3. Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki 

4. Uczeń – aktywny uczestnik procesu uczenia się 

5. Wykorzystanie EWD w ewaluacji wewnętrznej szkoły 

6. Oferta edukacyjna drogą do właściwej realizacji podstawy programowej 

7. Wspieranie pracy wychowawców klas – bezpieczna szkoła 

8. Postawy uczniowskie. Jak je kształtować? 

9. Budowa koncepcji pracy szkoły 

10. Praca z uczniem młodszym 

11. Praca z uczniem zdolnym 

12. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych 

13. Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych – bezpieczny Internet 

14. Projekt edukacyjny w szkole 

15. Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym 

16. Rodzice są partnerami szkoły 

17. Nauczyciel 45+ 

18. Szkoła promuje wartość edukacji 

19. Doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkole 

20. Efektywna organizacja pracy zespołów nauczycielskich 

21. Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych 

22. Jak efektywnie wykorzystać wyposażenie i warunki lokalowe szkoły? 

23. Jak i po co prowadzić ewaluacje wewnętrzną? 

24. Pierwszy/drugi rok pracy dyrektora szkoły. 
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Załącznik Nr 2  

do Szczegółowego regulaminu przyznawania  
pomocy w ramach projektu „Nowoczesne  

wspomaganie szansą na wszechstronny rozwój  

szkół” realizowanego w okresie  
od 01.08.2013 r. do 31.07.2015 r. 

 

Tematy sieci współpracy i samokształcenia 

 

Realizowane w roku szkolnym 2013/2014. 

1. Pozapedagogiczne obowiązki dyrektora szkoły 

2. Praca z uczniem młodszym 

3. Jak radzić sobie ze szkolną absencją? – bezpieczeństwo w szkole 

4. Praca z nowoczesnymi technologiami TIK (rok I) – bezpieczny Internet 

 

Realizowane w roku szkolnym 2014/2015: 

 

Tematy zostaną określone we wrześniu roku szkolnego 2014/2015.
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Załącznik Nr 3  

do Szczegółowego regulaminu przyznawania  
pomocy w ramach projektu „Nowoczesne  

wspomaganie szansą na wszechstronny rozwój  

szkół” realizowanego w okresie  
od 01.08.2013 r. do 31.07.2015 r. 

 

 

ZGŁOSZENIE -DEKLARACJA UCZESTNICTWA 

 

w projekcie nr WND-POKL.03.05.00-00-118/12 „Nowoczesne wspomaganie szansą na 

wszechstronny rozwój szkół” w ramach Działania 3.5 „Kompleksowe wspomaganie rozwoju 

szkół” Priorytetu III „Wysoka jakość systemu oświaty” Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Nazwa Szkoły  

Adres  

Telefon  

Fax  

e-mail  

NIP  

REGON  

Typ szkoły  

Liczba zatrudnionych 

nauczycieli  
etaty: ……………                 osoby: ………………… 

Liczba oddziałów  

Liczba uczniów  

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………           …………………………………………. 
(pieczęć adresowa szkoły)                        (data i podpis dyrektora szkoły/przedszkola) 
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Załącznik Nr 4  

do Szczegółowego regulaminu przyznawania  
pomocy w ramach projektu „Nowoczesne  

wspomaganie szansą na wszechstronny rozwój  

szkół” realizowanego w okresie  
od 01.08.2013 r. do 31.07.2015 r. 

 

Zgłoszenie – deklaracja uczestnictwa 

 

Imię i Nazwisko ……..……………………………………………………………………………..……. 

Data i miejsce urodzenia………………………………………………………………………..………... 

PESEL………………………………………………………………………………………..…………... 

Imiona rodziców:………………………………………………………………………………..……….. 

Adres zam. (ulica, nr domu / nr mieszkania): …………………………………………………………… 

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

Kod pocztowy, poczta:…………………………………………………………………….…………….. 

Numer tel. kontaktowego :…………………………………………………………………..…………... 

Adres e-mail: ……………………………………………………………………………………………. 

Gmina:………………………………………...… Powiat:………………………………………..…….. 

Zatrudniony/a w: .…………………………...…………………………………………………………… 

Wykształcenie ……………………………………………………………………...……………………. 

Niniejszym deklaruję udział w: 

Procesie wspomagania w szkole/przedszkolu w oparciu o ofertę doskonalenia (nazwa oferty):  

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

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

 

realizowanych w ramach projektu „Nowoczesne wspomaganie szansą na wszechstronny rozwój 

szkół”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,  Działanie 3.5 „Kompleksowe 

wspomaganie rozwoju szkół”. 

Oświadczam, iż zapoznałam/łem się z zapisami Szczegółowego regulaminu przyznawania 

pomocy w ramach projektu „Nowoczesne wspomaganie szansą na wszechstronny rozwój 

szkół” realizowanego w okresie 01.08.2013 r. – 31.07.2015 r. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu monitoringu i ewaluacji projektu, zgodnie z 

Ustawą z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych ( tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. 

zm.). 

 

……………………….…………………  ……………………………………………. 
  miejsce, data      czytelny podpis
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                                                                                                                                              Załącznik Nr 4 a 
do Szczegółowego regulaminu przyznawania  
pomocy w ramach projektu „Nowoczesne  

wspomaganie szansą na wszechstronny rozwój  

szkół” realizowanego w okresie  
od 01.08.2013 r. do 31.07.2015 r. 

 

Zgłoszenie – deklaracja uczestnictwa 

 

Imię i Nazwisko ……..……………………………………………………………………………..……. 

Data i miejsce urodzenia………………………………………………………………………..………... 

PESEL………………………………………………………………………………………..…………... 

Imiona rodziców:………………………………………………………………………………..……….. 

Adres zam. (ulica, nr domu / nr mieszkania): …………………………………………………………… 

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

Kod pocztowy, poczta:…………………………………………………………………….…………….. 

Numer tel. kontaktowego :…………………………………………………………………..…………... 

Adres e-mail: ……………………………………………………………………………………………. 

Gmina:………………………………………...… Powiat:………………………………………..…….. 

Zatrudniony/a w: .…………………………...…………………………………………………………… 

Wykształcenie ……………………………………………………………………...……………………. 

Czy bierze Pani/Pan udział w „Procesie wspomagania w szkole/przedszkolu w oparciu o wybraną 

ofertę doskonalenia”  (TAK/NIE) …………………….. 

Niniejszym deklaruję udział w lokalnej sieci współpracy i samokształcenia (nazwa sieci): 

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

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

realizowanych w ramach projektu „Nowoczesne wspomaganie szansą na wszechstronny rozwój 

szkół”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,  Działanie 3.5 „Kompleksowe 

wspomaganie rozwoju szkół”. 

Oświadczam, iż zapoznałam/łem się z zapisami Szczegółowego regulaminu przyznawania 

pomocy w ramach projektu „Nowoczesne wspomaganie szansą na wszechstronny rozwój 

szkół” realizowanego w okresie 01.08.2013 r. – 31.07.2015 r. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu monitoringu i ewaluacji projektu, zgodnie z 

Ustawą z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych ( tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. 

zm.). 

 

 

……………………….…………………  ……………………………………………. 
  miejsce, data      czytelny podpis 



  

 

 

 
POWIAT LIPNOWSKI 

 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Załącznik Nr 5  

do Szczegółowego regulaminu przyznawania  
pomocy w ramach projektu „Nowoczesne  

wspomaganie szansą na wszechstronny rozwój  

szkół” realizowanego w okresie  
od 01.08.2013 r. do 31.07.2015 r. 

 

                                 OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU 

 

 

W związku z przystąpieniem do projektu pn.  „Nowoczesne wspomaganie szansą  

na wszechstronny rozwój szkół” oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: 

 

1) administratorem moich danych osobowych jest Minister Rozwoju Regionalnego pełniący 

funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, mający 

siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa 

2) podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1   pkt 2 

lub art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

(tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) - dane osobowe są niezbędne dla 

realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

3) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji 

projektu „Nowoczesne wspomaganie szansą na wszechstronny rozwój szkół”, ewaluacji, 

kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki (POKL); 

4) moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji 

Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej – Ośrodek Rozwoju Edukacji, Al. Ujazdowskie 28, 

00-478 Warszawa,  beneficjentowi realizującemu projekt- Powiat Lipnowski, ul. 

Sierakowskiego 10 B, 87-600 Lipno oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta 

uczestniczą w realizacji projektu- …………………........         (nazwa i adres ww. podmiotów). 

Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione firmom  badawczym realizującym na 

zlecenie Instytucji Zarządzającej POKL, Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej 

lub beneficjenta badania ewaluacyjne w ramach POKL oraz specjalistycznym firmom 

realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej POKL lub Instytucji 

Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej kontrole w ramach POKL; 

5) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna  

z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu; 

6) mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

 
 

 

 

 

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

Miejscowość i data                                                                    Czytelny podpis uczestnika projektu 


