
 
REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

 
„Organizacja przez OSK Lekcja szkoleń zawodowych kierowców dla osób zatrudnionych na 

umowach krótkoterminowych i/lub cywilno-prawnych oraz ubogich pracujących z obszaru 
woj. kuj-pom. w celu poprawy sytuacji zawodowej tych osób.” 

 
BENEFICJENT (PROJEKTODAWCA): 
Ośrodek Szkolenia Kierowców Lekcja s.c. Mirosław Bachor, Dorota Załęcka-Bachor  
Adres Biura Projektu: 

Ośrodek Szkolenia Kierowców" LEKCJA" 
ul. Kościuszki 41/47 
Tel. (56) 655-88-28 

Tel./fax (56) 655-86-69 
e-mail: osk_lekcja@o2.pl 

 
 

Rozdział I 
Informacje ogólne o projekcie  

 
§ 1 

 
1. Projekt „Organizacja przez OSK Lekcja szkoleń zawodowych…..” realizowany jest w          

ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na       
lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu       
Społecznego, Oś priorytetowa RPKP.08.00.00 Aktywni na rynku pracy, Działanie         
RPKP.08.02.00 Wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie       
RPKP.08.02.02 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji         
na rynku pracy. 

2. Głównym celem Projektu jest: 

Podniesienie kwalifikacji zawodowych 60 os. zatrudnionych na umowach        
krótkoterminowych i/lub cywilno-prawnych oraz ubogich pracujących z obszaru woj.         
kuj-pom, w tym 4 kobiet, w okresie 01.09.2019 - 31.03.2021r. w celu poprawy sytuacji              
zawodowej tych osób.  

Projekt realizowany jest w okresie od 01.09.2019 r. do 31.03.2021 r.  

3. W ramach Projektu zostaną przeprowadzone następujące zadania: 

Zadanie 1 Spotkanie z doradcą zawodowym i stworzenie Indywidualnego Planu Działania 
Zadanie 2 Przeprowadzenie szkoleń prawa jazdy kat. C. 
Zadanie 3 Przeprowadzenie szkoleń prawa jazdy kat. D. 
Zadanie 4 Przeprowadzenie szkoleń kwalifikacji wstępnej przyspieszonej. 
 

4. Ogólny nadzór i podejmowanie ostatecznych decyzji dotyczących realizacji Projektu         
należy do Kierownika Projektu.  

 
 
 



 
Rozdział II 

Kryteria formalne uczestnictwa w Projekcie 
 

§ 2 
 

1. Uczestnikiem/czką Projektu może być osoba, która spełnia następujące warunki: 

A. Jest mieszkańcem województwa kujawsko-pomorskiego. 
B. Jest osobą powyżej 29 roku życia - to osoba, która ukończyła 30 r.ż. (łącznie z               

dniem 30 -tych urodzin). 
C. Przynależy  do jednej z grup projektu: 

a) Osoba zatrudniona na umowę krótkoterminową – to osoba, posiadająca 
umowę wskazującą na zawarcie stosunku pracy lub innej formy zatrudnienia, 
zawarta na czas określony, który upływa w okresie realizacji projektu lub trwa 
nie dłużej niż 6 miesięcy, której miesięczne zarobki nie przekraczają 
wysokości minimalnego wynagrodzenia w odniesieniu do miesiąca 
poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu.  

b) Osoba pracująca w ramach umów cywilnoprawnych - to osoba, posiadająca 
zawartą umowę/y cywilnoprawną/e, których miesięczne zarobki nie 
przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia (w odniesieniu do 
miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu).  

c) Osoba uboga pracująca – to osoba, której zarobki nie przekraczają płacy 
minimalnej (ustalanej na podstawi przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za 
pracę) lub osobę zamieszkującą w gospodarstwie domowym, w którym 
dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych12), przypadające na jedną 
osobę, nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg 
interwencji socjalnej w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu. 

D. - posiada prawo jazdy kat B i nie posiada prawa jazdy kategorii C lub D  1

 
2. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do:  

- zapoznania z regulaminem i jego akceptacji,  
- złożenia kompletnie wypełnionej Deklarację Uczestnictwa,  
- informowania o wszystkich zmianach danych osobowych oraz sytuacji na rynku           

pracy, 
- przekazania informacji na temat sytuacji po opuszczeniu projektu oraz danych           

niezbędnych do monitorowania wskaźników kluczowych i ewaluacji, 
- dostarczenia dokumentów potwierdzających poprawę swojej sytuacji zawodowej        

(jeśli nastąpi) do trzech miesięcy od opuszczenia projektu. 

 
Rozdział III 

Zasady rekrutacji i kwalifikacji na szkolenia 
 

§ 3 
 

1. Rekrutacja jest otwarta dla wszystkich zainteresowanych spełniających kryteria        
uczestnictwa w Projekcie zawarte w Rozdz. II.  

1  W zależności od wybranego kursu prawa jazdy, co oznacza, że uczestnik/czka nie może posiadać 
uprawnień do nabycia których przygotowuje dany kurs. 



 
2. Rekrutacja prowadzona jest przez Biuro Projektu 

3. Procedura rekrutacji kandydatów na uczestników szkolenia w Projekcie przedstawia         
się następująco:  

a) wypełnienie i złożenie przez kandydata Kwestionariusza Rekrutacyjnego (dostępnego w          
Biurze Projektu, a także na stronie internetowej projektu). Wzór formularza zostanie           
opublikowany w dniu rozpoczęcia rekrutacji,  
b) weryfikacja formalna złożonych dokumentów aplikacyjnych, pozwalająca wyłonić osoby,         
które spełniają warunki wskazane w §2 ust. 1 niniejszego Regulaminu,  
c) stworzenie list rankingowych według kryteriów wskazanych w §5 niniejszego Regulaminu,  
d) rozmowa doradcza wg. kolejności na liście rankingowej z przedstawicielami          
pracodawców, (do kolejnego etapu przechodzą wszyscy dopuszczeni przez doradcę) 
e) informacja o zakwalifikowaniu i potwierdzenie uczestnictwa,  
f) wypełnienie deklaracji uczestnictwa oraz rozmowa doradcza. 

 
§ 4 

 
1. Zgłoszenia do Projektu, o którym mowa w § 1, pkt. 1, przyjmowane są poprzez              

przekazanie czytelnie wypełnionego i podpisanego Kwestionariusza Rekrutacyjnego       
do Biura Projektu 

2. Datą przyjęcia zgłoszenia jest data przekazania Kwestionariusza Rekrutacyjnego do         
Biura Projektu 

3. Weryfikacji formalnej Kwestionariuszy Rekrutacyjnych dokonuje Koordynator      
Szkoleń. 

§ 5 
 

1. Kwalifikacja prowadzona jest spośród osób, które spełniają kryteria formalne         
określone w rozdziale II.  

2. Gdy liczba zgłoszeń przekroczy ilość miejsc zastosowane zostaną kryteria szczególne: 

I. pierwszeństwo wyboru (w pierwszej kolejności) 

a) W każdej grupie pierwszeństwo będą mieli byli uczestnicy 
projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w 
ramach celu tematycznego 9 w RPO  

b) Kobiety, 

c) Mieszkańcy miast średnich tracących funkcje 
społeczno-gospodarcze (lista miast znajduje się w załączniku 1) 

II. Punktacja decydująca w dalszej kolejności o miejscu na liście 

a) stopień motywacji (badany tu będzie stopień motywacji osiągnięć 
na podstawie testu, w którym UP określa u siebie stopień ambicji, 
zaangażowania, pewności osiągnięcia celu, w skali od 0 do 3 
(0-brak motywacji; 1-słaby stopień motywacji; 2-średnia 
motywacja; 3-wysoki stopień motywacji) dla każdego 
motywatora);  

b) doświadczenie praktyczne: 



 
a. 1 pkt posiada prawo jazdy kat. B lecz nie jeździ          

samochodem jako kierowca, 

b. 2 pkt posiada prawo jazdy kat. B i rzadko (1-2 razy w            
miesiącu lub mniej) jeździ samochodem jako kierowca, 

c. 3 pkt posiada prawo jazd kat. B i jeździ samochodem jako           
kierowca 3 - 19 razy w miesiącu. 

d. 4 pkt posiada prawo jazdy kat. B i jeździ samochodem na           
co dzień(więcej niż 19 razy w miesiącu. 

III. W przypadku dużego zainteresowania będzie również brana pod        
uwagę kolejność zgłoszeń. 

IV. O wynikach procesu rekrutacji zostaną powiadomieni jedynie       
uczestnicy zakwalifikowani do udziału w Projekcie oraz osoby        
wpisane na listę rezerwową. 

Rozdział IV 
Zasady organizacji i uczestniczenia w szkoleniu 

 
§ 6 

 
1. Na szkoleniach będą realizowane programy, zatwierdzone przez Koordynatora        

Szkoleń 

2. W przypadku zajęć teoretycznych na kursie prawa jazdy kat C i D godzina zajęć to 45                
min. W pozostałych przypadkach godzina zajęć to 60min.  

3. W pierwszym dniu zajęć uczestnicy szkolenia otrzymają harmonogram i program          
kursu, oraz dane kontaktowe osób odpowiedzialnych za organizację i prawidłowy          
przebieg szkoleń.  

4. W trakcie realizacji Projektu zostaną przeprowadzona ewaluacja wewnętrzna za         
pomocą ankiet lub wywiadów z osobami objętymi wsparciem.  

5. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do terminowego, punktualnego, zgodnego z         
harmonogramem udziału w zajęciach (potwierdzanego każdorazowo na liście        
obecności).  

6. Uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia i po jego          
zakończeniu.  

 



 
Rozdział V 

Zasady rezygnacji z udziału w Projekcie 
 

§ 7 
 

1. Uznaje się, że osoba zakwalifikowana do uczestnictwa w Projekcie, powinna w ciągu            
7 dni przed rozpoczęciem zajęć, poinformować Biuro Projektu o rezygnacji z udziału            
w Projekcie.  

2. Uczestnik, który zrezygnował z udziału w Projekcie zobowiązany jest do zwrotu           
materiałów szkoleniowych 

3. Jeżeli uczestnik bez podania przyczyny zrezygnuje z udziału w szkoleniach zostaje           
skreślony z listy uczestników i nie będzie mógł uczestniczyć w innych szkoleniach            
przewidzianych w Projekcie, ani też innych Projektach organizowanych przez         
Projektodawcę, współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego        
Funduszu Społecznego. 

Rozdział VI 
Ewaluacja Projektu 

 
§ 8 

 
1. Uczestnik zobowiązany jest do wypełniania ankiet – formularzy oceniających         

skuteczność, efektywność i użyteczność szkoleń oraz kompetencje trenerów.  

2. Uczestnicy zobowiązani są do wzięcia udziału w badaniu ewaluacyjnym. 

Rozdział VII 
Postanowienia końcowe 

 
§ 9 

 

1. Projektodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Uczestnictwa w Projekcie.  

2. Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji Projektu.  

3. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu          
Cywilnego, przepisy Prawa Wspólnot Europejskich dotyczące funduszy       
strukturalnych oraz przepisy prawa krajowego dotyczące Programu Operacyjnego        
Kapitał Ludzki.  

 

 

Załącznik 1. Lista miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze w województwie          
kujawsko-pomorskim. 

Załącznik 2. Ankieta rekrutacyjna 

Załącznik 3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Załącznik 4. Deklaracja udziału w projekcie 

 



 
Załącznik 1. Lista miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze w województwie          
kujawsko-pomorskim. 

 
Grudziądz,  
Włocławek,  
Chełmno,  
Nakło nad Notecią,  
Rypin,  
Inowrocław  

 

 



 

Załącznik 2. Ankieta rekrutacyjna 

Ankieta rekrutacyjna 

 Projekt 

„Organizacja przez OSK Lekcja szkoleń zawodowych kierowców dla osób 
zatrudnionych na umowach krótkoterminowych i/lub cywilno-prawnych oraz 

ubogich pracujących z obszaru woj. kuj-pom. w celu poprawy sytuacji 
zawodowej tych osób.” 

Nr Projektu:  RPKP.08.02.02-04-0186/19 

Identyfikacja działania  

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 
2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Oś priorytetowa RPKP.08.00.00 Aktywni na rynku pracy, 
Działanie RPKP.08.02.00 Wspieranie aktywności zawodowej w regionie, 
Poddziałanie RPKP.08.02.02 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w 
niekorzystnej sytuacji na rynku pracy. 

I Dane podstawowe 
1 Imię (imiona)  Nazwisko  
2 PESEL ∟     ∟     ∟     ∟     ∟     ∟     ∟     ∟     ∟     ∟     ∟  

3 Płeć ❒ - kobieta 
❒ - mężczyzna 

Data urodzenia 
/dzień/miesiąc/rok/ 

∟    ∟  - ∟    ∟ -   ∟    ∟ 
∟    ∟ 

4 Seria i numer dowodu 
osobistego 

∟     ∟     ∟     ∟     ∟     ∟     ∟     ∟     ∟  

5 

Wykształcenie 

 
 

❒ - niższe niż podstawowe 
❒ - podstawowe 
❒ - gimnazjalne 
❒ - ponadgimnazjalne 
❒ - policealne 
❒ - wyższe  

6 

Osoba w 
niekorzystnej sytuacji 

społecznej  
Migrant Osoba z 

niepełnosprawnościami 

Osoba bezdomna lub 
dotknięta wykluczeniem z 

dostępu do mieszkań 
❒ - Tak               ❒ - 

Nie ❒ - Tak      ❒ - Nie ❒ - Tak          ❒ - Nie ❒ - Tak          ❒ - Nie 

II Adres zamieszkania  
1 Kraj  województwo  
2 Powiat  Gmina  
3 Gmina  Nazwa miejscowości  
4 Kod pocztowy ∟    ∟   - ∟    ∟    ∟  Ulica/Aleja/Osiedle  
5 Nr budynku ∟    ∟    ∟    ∟ Nr lokalu ∟    ∟    ∟    ∟ 

III Dane kontaktowe 

1 Telefon stacjonarny  
/z nr kierunkowym/ 

(  ∟     ∟  )   ∟    ∟    ∟     ∟     ∟     ∟      ∟  

2 Telefon komórkowy ∟     ∟     ∟     ∟    ∟    ∟     ∟     ∟     ∟  

3 Adres poczty 
elektronicznej 

 

IV Status Uczestnika Projektu  

1 

❒ osoba bezrobotna 
niezarejestrowana w 

powiatowym urzędzie 
pracy, 

❒ osoba bezrobotna 
zarejestrowana w 

powiatowym urzędzie 
pracy, 

❒ osoba bierna zawodowo 
❒ osoba pracująca lub 

prowadząca działalność 
gospodarczą 

  



 

WYPEŁNIAJĄ OSOBY PRACUUJĄCE 

2 

Wybierz 
❒ osoba pracując w administracji 
rządowej 
❒ osoba pracując w administracji 
samorządowej 
❒ osoba pracująca w mikro, 
małym, średnim przedsiębiorstwie 
❒ osoba pracująca w organizacji 
pozarządowej 
❒ osoba pracująca w dużym 
przedsiębiorstwie 
❒ osoba prowadząca działalność na 
własny rachunek 
❒ inne 

Wykonywany zawód 
❒ instruktor praktycznej nauki zawodu 
❒ nauczyciel kształcenia ogólnego 
❒ nauczyciel wychowania przedszkolnego 
❒ nauczyciel kształcenia zawodowego 
❒ pracownik instytucji systemu ochrony zdrowia 
❒ kluczowy pracownik instytucji pomocy i integracji społecznej  
❒ pracownik instytucji rynku pracy 
❒ pracownik instytucji szkolnictwa wyższego 
❒ pracownik instytucji wspierania rodziny i pieczy zastępczej 
❒ pracownik wsparcia ekonomii społecznej 
❒ pracownik poradni psychologiczno-pedagogicznej  
❒ rolnik 
❒ Inny 

3 
Nazwa 
miejsca 
zatrudnienia 

 Typ umowy  

V Informacje dodatkowe  

1 Posiadana kategoria 
prawa jazdy 

 ❒ A ❒ A1 ❒ B ❒ B1 ❒ B+E ❒ C ❒ C+E 
❒ C1 ❒ C1+E ❒ D ❒ D+E ❒ D1 ❒ D1+E ❒ T 

2 

Osoba zatrudniona na umowę krótkoterminową – to osoba, posiadająca umowę          
wskazującą na zawarcie stosunku pracy lub innej formy zatrudnienia, zawarta na czas            
określony, który upływa w okresie realizacji projektu lub trwa nie dłużej niż 6 miesięcy,              
której miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia w         
odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu.  

 
❒ TAK 

 
❒ NIE 

3 

Osoba pracująca w ramach umów cywilnoprawnych - to osoba, posiadająca zawartą 
umowę/y cywilnoprawną/e, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości 
minimalnego wynagrodzenia (w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień 
przystąpienia do projektu).  

 
❒ TAK 

 
❒ NIE 

4 

Osoba uboga pracująca – to osoba, której zarobki nie przekraczają płacy minimalnej 
(ustalanej na podstawi przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę) lub osobę 
zamieszkującą w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem 
transferów socjalnych12), przypadające na jedną osobę, nie przekraczają kryteriów 
dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej w miesiącu 
poprzedzającym przystąpienie do projektu 

 
❒ TAK 

 
❒ NIE 

5 Byłem uczestnikiem w projektu z zakresu włączenia społecznego realizowanego w ramach 
celu tematycznego 9 w RPO 

 
❒ TAK 

 
❒ NIE 

6
A 

Uważam się za osobę stawiającą sobie ambitne cele do osiągnięcia 
zdecydowanie się nie 
zgadzam nie zgadzam się zgadzam się zdecydowanie się zgadzam 

6
B 

Uważam się za osobę zaangażowaną w działania których się podejmuję, 
zdecydowanie się nie 
zgadzam nie zgadzam się zgadzam się zdecydowanie się zgadzam 

6
C 

Uważam się za osobę, która podejmując określone cele jest pewna ich osiągnięcia 
zdecydowanie się nie 
zgadzam nie zgadzam się zgadzam się zdecydowanie się zgadzam 

7 

Wskaż które z poniższych stwierdzeń określa twoje doświadczenie w poruszaniu się samochodem: 
❒ posiadam prawo jazdy lecz nie jeżdżę samochodem jako kierowca, 
❒ posiadam prawo jazdy i rzadko (1-2 razy w miesiącu lub mniej) jeżdżę samochodem jako kierowca, 
❒ posiadam prawo jazdy i jeżdżę samochodem jako kierowca 3 - 19 razy w miesiącu. 



 

❒ posiadam prawo jazdy i jeżdżę samochodem na co dzień (więcej niż 19 razy w miesiącu.) 

  



 

Oświadczenie  
Świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego oświadczam prawdziwość danych            
zawartych w Formularzu rekrutacyjnym. 
Art.297§ 1. Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej                 
podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami             
publicznymi –kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia          
przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na              
określony cel gospodarczy, instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony,          
przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące           
okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub            
zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

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

Miejscowość, data 

 
………………........................................................ 
Własnoręczny, czytelny podpis – imię i nazwisko 

Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie informacje są prawdziwe i kompletne. Przyjmuję do wiadomości, że               
informacje te mogą podlegać weryfikacji przez upoważnione instytucje (np. urzędy kontroli skarbowej) na podstawie              
krajowych rejestrów (np. rejestr ZUS, rejestr PUP) pod względem ich zgodności z prawdą. Wyrażam zgodę na                
przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych w zakresie niezbędnym do            
realizacji RPO WK-P 2014-2020 zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia               
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie                  
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne         
rozporządzenieoochroniedanych)(Dz.Urz.UEL119/1z4.05.2016r.),zwanegodalej „RODO” oraz Ustawą z dnia 10 maja        
2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000). Oświadczam, że zapoznałem się z informacjami                   
zawartymi w klauzuli informacyjnej RODO będącą jednym z załączników do Zasad. 

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

Miejscowość, data 

 
………………...........................................................  
Własnoręczny, czytelny podpis – imię i nazwisko 

Oświadczam, że: 
1. „Zostałem poinformowany/a, że projekt „Organizacja przez OSK Lekcja szkoleń zawodowych kierowców dla 

osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych i/lub cywilno-prawnych oraz ubogich pracujących z 
obszaru woj. kuj-pom. w celu poprawy sytuacji zawodowej tych osób.” jest współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

2. Spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w Projekcie. 
3. Zapoznałem się regulaminem projektu i w przypadku przyjęcia na kurs akceptuję jego treść. 
4. W przypadku zmiany danych przekazanych w niniejszej deklaracji zobowiązuję się do do niezwłocznego             

poinformowania biura projektu o zaistniałych zmianach. 
5. Zobowiązuję się do przekazania informacji na temat sytuacji po opuszczeniu projektu oraz danych niezbędnych              

do monitorowania wskaźników kluczowych i ewaluacji 
6. Zobowiązuje się do dostarczenia dokumentów potwierdzających poprawę swojej sytuacji zawodowej (jeśli           

nastąpi) do trzech miesięcy od opuszczenia projektu.  
 

7. Zobowiązuję się do przekazania dokumentów potwierdzających status o którym mowa w punkcie aktualnych             
na dzień rozpoczęcia projektu. 

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

Miejscowość, data 

 
………………...........................................................  
Własnoręczny, czytelny podpis – imię i nazwisko 

Dziękujemy za wypełnienie Ankiety rekrutacyjnej do 
projektu (osobiście lub listownie) 
Ośrodek Szkolenia Kierowców" LEKCJA" 
ul. Kościuszki 41/47; 87-100 Toruń 
Tel. (56) 655-88-28 
Tel./fax (56) 655-86-69 

lub drogą elektroniczną: osk_lekcja@o2.pl 
 
DATA WPŁYWU: 
 
PODPIS PRACOWNIKA OSK: 



 

  



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Załącznik 3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Załącznik nr 6 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU  
W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Organizacja przez OSK Lekcja szkoleń zawodowych 
kierowców dla osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych i/lub cywilno-prawnych oraz 
ubogich pracujących z obszaru woj. kuj-pom. w celu poprawy sytuacji zawodowej tych osób.” 
przyjmuję do wiadomości, iż: 
1. Administratorem moich danych osobowych jest Województwo Kujawsko-Pomorskie – Urząd         

Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, reprezentowany przez Marszałka        
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, mającego siedzibę przy Placu Teatralnym 2, 87-100 Toruń          
(w odniesieniu do zbioru Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego        
na lata 2014-2020) oraz minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, mający siedzibę przy ul.             
Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa (w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny           
wspierający realizację programów operacyjnych); 

2. Przetwarzanie moich danych osobowych spełnia warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. c i 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 z dnia 04 maja 2016 r., s.1) (dalej: RODO)                  
– dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa           
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WK-P 2014-2020) na podstawie:  

1) w odniesieniu do zbioru Regionalny Program Operacyjny Województwa        
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020: 
a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia  

17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu          
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności,       
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz         
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne         
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu       
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego         
oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z dnia 20               
grudnia 2013 r., s. 320-469 z późn. zm.), 

b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia  
17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego           
rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z dnia 20 grudnia 2013 r., s.                 
470–486 z późn. zm.), 

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.), 

d) Porozumienia nr RR-IV-O.041.39.2015 w sprawie powierzenia Instytucji Pośredniczącej        
przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Regionalnego Programu         
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia  
26 sierpnia 2015 r. (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. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju         
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności,      
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz         
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne         
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu       
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego         



 
oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z dnia 20               
grudnia 2013 r., s. 320-469 z późn. zm.), 

b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia            
2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie          
Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z dnia 20 grudnia 2013 r., s. 470–486  
z późn. zm.), 

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.), 

d) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r.            
ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu       
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do            
przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące        
wymiany informacji między Beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi,        
audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z dnia 30 września 2014 r., s.1), 

e) Porozumienia nr RR-IV-O.041.39.2015 w sprawie powierzenia Instytucji Pośredniczącej        
przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Regionalnego Programu         
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia  
26 sierpnia 2015 r. (z późn. zm.); 

3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu „Organizacja przez            
OSK Lekcja szkoleń zawodowych kierowców dla osób zatrudnionych na umowach          
krótkoterminowych i/lub cywilno-prawnych oraz ubogich pracujących z obszaru woj. kuj-pom. w           
celu poprawy sytuacji zawodowej tych osób.” w tym w szczególności w celu potwierdzenia             
kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i         
sprawozdawczości, działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WK-P 2014-2020; 

4. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Beneficjentowi realizującemu projekt –           
Ośrodkowi Szkolenia Kierowców „Lekcja” s.c. ul. Kościuszki 41/47, 87-100 Toruń 

5. Moje dane osobowe będą lub mogą być ujawnione wyłącznie podmiotom upoważnionym przez            
administratora lub Beneficjenta w związku z realizacją celu o którym mowa w pkt 3, podmiotom               
upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi  
(w przypadku korespondencji papierowej), stronom i innym uczestnikom postępowań         
administracyjnych; 

6. Podanie przeze mnie danych osobowych jest warunkiem umownym, a konsekwencją ich           
niepodania będzie brak możliwości uczestnictwa w projekcie; 

7. W terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie przekażę Beneficjentowi dane dotyczące             
mojego statusu na rynku pracy oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz               
uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji; 

8. W ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dotyczące mojego             
statusu na rynku pracy; 

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

10. Moje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani           
profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO; 

11. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Regionalnego Programu          
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz zakończenia        
archiwizowania dokumentacji; 

12. Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres poczty            
elektronicznej: 

1) iod@miir.gov.pl – w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający           
realizację programów operacyjnych; 

mailto:iod@miir.gov.pl


 

2) iod@wup.torun.pl - w odniesieniu do zbioru Regionalny Program Operacyjny Województwa           
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020; 

lub adres poczty osk_lekcja@o2.pl 
13. Mam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub             

ograniczenia przetwarzania, jak również do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub           
przenoszenia tych danych; 

14. Mam prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych             
Osobowych; 

15. Administrator danych osobowych, na mocy art. 17 ust. 3 lit. b RODO, ma prawo odmówić               
usunięcia moich danych osobowych. 

 

…..……………………………………… …………………………………………… 

MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU * 2

 

 

2*  W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać         
podpisane przez jej prawnego opiekuna. 

mailto:iod@wup.torun.pl


 
Załącznik 4. Deklaracja udziału w projekcie 

W opracowaniu 


