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Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie: 

 „Ełckie przedszkolaki na plus”  

 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy Regulamin określa cele i zakres wsparcia oraz zasady rekrutacji i warunki 

uczestnictwa w projekcie „Ełckie przedszkolaki na plus” zwanego dalej projektem. 

2. Projekt jest realizowany przez Gminę Miasto Ełk z siedzibą w Ełku, ul. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk, na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr:  

RPWM.02.01.00-28-0066/17-00 w ramach Osi priorytetowej RPWM.02.00.00 Kadry dla 

gospodarki Działania RPWM.02.01.00 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości 

edukacji przedszkolnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- 

Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

3. Projekt realizowany jest przez Miejskie Przedszkole „Perełka” im. Jana Brzechwy w Ełku 

przy ulicy  Armii Krajowej 4, Miejskie Przedszkole „Niezapominajka” w Ełku przy ulicy  Juliusza 

Słowackiego 18, Miejskie Przedszkole i Żłobek „Ekoludki” w Ełku przy ulicy Jana Kilińskiego 48, 

Miejskie Przedszkole „Bajka” w Ełku przy ulicy ks. Jerzego Popiełuszki 6, Miejskie Przedszkole 

„Światełko” w Ełku przy ulicy  Toruńskiej 8A i Miejskie Przedszkole „Mali Odkrywcy” w Ełku 

przy ulicy Michała Kajki 8A.  

4. Okres realizacji projektu: 01.08.2018 do 31.07.2020. 

5. Udział w projekcie jest bezpłatny. 

6. Kampania promocyjna zachęcająca do aktywnego zaangażowania w projekcie zostanie 

przeprowadzona w przedszkolach, o których mowa w ust. 3 oraz w Urzędzie Miasta Ełku 

poprzez spotkania informacyjne z rodzicami, informację telefoniczną oraz z wykorzystaniem 

stron internetowych. 
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§ 2. Cel projektu i zakres wsparcia 

 

1. Celem projektu jest:  

a) zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dzieciom,  

b) podniesienie standardów usług edukacyjnych poprzez podniesienie funkcjonalności bazy 

dydaktycznej,  

c) wsparcie i wykształcenie kompetencji kluczowych dzieci w zakresie porozumiewania się                  

w językach obcych oraz kompetencji społecznych, inicjatywności, przedsiębiorczości, 

kreatywności poprzez rozbudzanie i rozwijanie zdolności muzycznych, plastycznych, 

teatralnych, tanecznych sportowych, językowych, matematycznych i przyrodniczych,  

d) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz integracja dzieci niepełnosprawnych                              

z rówieśnikami, 

e) podniesienie świadomości rodziców na temat wagi kompetencji kluczowych, a także 

specjalnych i zróżnicowanych potrzeb dzieci z różnymi niepełnosprawnościami, 

f) promocja opiekuńczej roli mężczyzn. 

2. Wsparcie oferowane w ramach projektu obejmuje: 

a) Zakup pomocy dydaktycznych w przedszkolach, o których mowa w § 1 ust. 3. 

b) Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe oraz społeczne dla 293 dzieci                                                 

w przedszkolach, o których mowa w § 1 ust. 3. 

c) Adaptację, przygotowanie i wykończenie pomieszczenia na potrzeby utworzenia Sali 

Doświadczenia Świata oraz zakup niezbędnego wyposażenia w Miejskim Przedszkolu „Mali 

Odkrywcy” w Ełku przy ulicy Michała Kajki 8A. 

d) Podniesienie świadomości rodziców na temat wagi kompetencji kluczowych. 

e) Podniesienie świadomości rodziców na temat specjalnych i zróżnicowanych potrzeb 

dzieci z różnymi niepełnosprawnościami. 

f) Promocja opiekuńczej roli mężczyzn. 
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§ 3. Zasady rekrutacji dzieci do projektu 

 

1. Rekrutacja dzieci będzie prowadzona w siedzibie przedszkoli, spośród dzieci do nich 

uczęszczających, jn.: 

a) Miejskiego Przedszkola „Perełka” im. Jana Brzechwy w Ełku przy ulicy  Armii Krajowej 

4 dla 70 dzieci, 

b) Miejskiego Przedszkola „Niezapominajka” w Ełku przy ulicy  Juliusza Słowackiego 18 dla 

52 dzieci, 

c) Miejskiego Przedszkola i Żłobka „Ekoludki” w Ełku przy ulicy Jana Kilińskiego 48 dla 59 

dzieci,  

d) Miejskiego Przedszkola „Bajka” w Ełku przy ulicy ks. Jerzego Popiełuszki 6 dla 20 dzieci,  

e) Miejskiego Przedszkola „Światełko” w Ełku przy ulicy Toruńskiej 8A dla 72 dzieci, w tym 

dla 3 dzieci niepełnosprawnych,  

f) Miejskiego Przedszkola „Mali Odkrywcy” w Ełku przy ulicy Michała Kajki 8A dla                         

20 dzieci. 

2. Rekrutacja obejmuje dzieci w wieku od 3 do 5 lat zamieszkałe na terenie Miasta Ełku. 

3. W przypadku dużej ilości zgłoszeń będzie utworzona lista rezerwowa. 

4. Przy trudnościach w rekrutacji założonej liczby uczestników lub rezygnacji z udziału                             

w projekcie lub przedszkola, zostanie przeprowadzona rekrutacja dodatkowa z grupy dzieci 

nierekrutowanych do projektu. 

5. Dokumenty rekrutacyjne dostępną są w siedzibach przedszkoli, o których mowa w § 1 

ust. 3 i na stronach internetowych: www.mpbajka.elk.edu.pl, www.ps3.elk.edu.pl, 

www.swiatelko.elk.pl, www.maliodkrywcy.elk.pl, www.perelka.elk.edu.pl, 

www.ekoludki.elk.edu.pl. 

6. W przypadku rekrutacji dzieci niepełnosprawnych, niepełnosprawność dziecka należy 

potwierdzić kopią orzeczenia. 

7. Zgłoszenie do projektu należy składać osobiście w siedzibie przedszkola, do którego 

dziecko uczęszcza lub w Biurze projektu (Urząd Miasta Ełku, ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 4, 

pokój nr  369) w godzinach pracy przedszkola i urzędu. 

http://www.mpbajka.elk.edu.pl/
http://www.ps3.elk.edu.pl/
http://www.swiatelko.elk.pl/
http://www.maliodkrywcy.elk.pl/
http://www.perelka.elk.edu.pl/
http://www.ekoludki.elk.edu.pl/
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8. Termin składania kompletu dokumentów rekrutacyjnych w wersji papierowej                             

w siedzibach przedszkoli, do którego uczęszcza dziecko upływa w dniu 7 września 2018 r.                       

o godz. 15:00. 

9. Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z zasadami równych szans                                         

i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnością, równy dostęp dla 

kobiet i mężczyzn. 

10. Zakwalifikowanie dziecka do udziału w projekcie odbędzie się na podstawie 

określonych kryteriów i wag im przypisanych:  

a) uzdolnienia, zainteresowania, predyspozycje dziecka – do 10 pkt (na podstawie arkusza 

obserwacji nauczyciela), 

b) na podstawie arkuszy obserwacji rozwoju dzieci i/lub arkuszy diagnozy gotowości 

szkolnej – do 10 pkt. 

11. Rekrutacja będzie prowadzona przez Komisję Rekrutacyjną składającą się pracowników 

przedszkoli, o których mowa w § 1 ust. 3 pracującą pod nadzorem Dyrektorów Przedszkoli                           

i Koordynatora projektu. 

12. O zakwalifikowaniu dziecka na określone zajęcia będą decydowały kryteria i wagi,                          

o których mowa w ust. 10 oraz złożenie wymaganych i kompletnie wypełnionych dokumentów 

rekrutacyjnych, o których mowa  w § 5  ust. 1 

 

 

§ 4. Zasady rekrutacji rodziców do projektu 

 

1. Rekrutacja rodziców dzieci biorących w projekcie ma charakter otwarty i będzie 

prowadzona od 3 września 2018 r. w siedzibach przedszkoli, o których mowa w § 1 ust. 3.  

2. Dokumenty rekrutacyjne dostępną są w siedzibach przedszkoli, o których mowa w § 1 

ust. 3 i na stronach internetowych: www.mpbajka.elk.edu.pl, www.ps3.elk.edu.pl, 

www.swiatelko.elk.pl, www.maliodkrywcy.elk.pl, www.perelka.elk.edu.pl, 

www.ekoludki.elk.edu.pl. 

 

http://www.mpbajka.elk.edu.pl/
http://www.ps3.elk.edu.pl/
http://www.swiatelko.elk.pl/
http://www.maliodkrywcy.elk.pl/
http://www.perelka.elk.edu.pl/
http://www.ekoludki.elk.edu.pl/


 

 

5 z 6 
 

 

 

3. Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z zasadami równych szans                                           

i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnością, równy dostęp dla 

kobiet i mężczyzn. 

4. Rekrutacja rodziców dzieci biorących udział w projekcie odbędzie się na podstawie:  

a) Ankiety określającej oczekiwania rodzica (Załącznik nr 1). 

b) Deklaracji zgody uczestnictwa rodzica w projekcie (Załącznik nr 3). 

5. Rekrutacja będzie prowadzona przez Komisję Rekrutacyjną składającą się 

pracowników przedszkoli, o których mowa w § 1 ust. 3 pracującą pod nadzorem Dyrektorów 

Przedszkoli i Koordynatora projektu. 

 

 

§ 5. Warunki uczestnictwa w projekcie 

 

1.  Warunkiem uczestnictwa dziecka w projekcie jest złożenie kompletnej dokumentacji 

rekrutacyjnej:  

a) Potwierdzenie podpisem przez oboje rodziców, bądź jednego rodzica w przypadku osoby 

samotnie wychowującej dziecko zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa                        

w projekcie „Ełckie przedszkolaki na plus” (Załącznik nr 2). 

b) Deklaracja zgody uczestnictwa dziecka w projekcie (Załącznik nr 2) podpisana przez oboje 

rodziców, bądź jednego rodzica w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko. 

c) Oświadczenie beneficjenta / partnera beneficjenta / członka personelu projektu / 

uczestnika projektu – dziecka podpisane przez oboje jego rodziców, bądź jednego rodzica                       

w przypadku osoby samotnie wychowującej, dotyczące przetwarzania danych osobowych ich 

dziecka (Załącznik nr 4). 

2.  Warunkiem uczestnictwa rodzica w projekcie jest złożenie kompletnej dokumentacji 

rekrutacyjnej:  
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a) Złożenie wypełnionej Ankiety określającej oczekiwania rodziców (Załącznik nr 1). 

b) Potwierdzenie podpisem rodzica uczestniczącego w projekcie zapoznania się                                                 

z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Ełckie przedszkolaki na plus” (Załącznik 

nr 3). 

c) Podpisana Deklaracja zgody uczestnictwa rodzica w projekcie (Załącznik nr 3). 

d) Oświadczenie beneficjenta / partnera beneficjenta / członka personelu projektu / 

uczestnika projektu – rodzica, dotyczące przetwarzania danych osobowych (Załącznik nr 5). 

 

 

§ 6. Postanowienie końcowe 

 

1. Rodzice zobowiązani są do podawania podczas trwania projektu danych niezbędnych do ewaluacji 

monitoringu. 

2. Przedszkola, których mowa w § 1 ust. 3 zapewniają zaplecze lokalowe, kadrowe i techniczne, 

niezbędne do należytej realizacji projektu. 

3. Regulamin obowiązuje od chwili zatwierdzenia go przez Koordynatora Projektu do dnia 

zakończenia realizacji projektu. 

 

 
Załączniki do regulaminu: 

 

Załącznik nr 1:  Ankieta określająca oczekiwania rodziców. 

Załącznik nr 2:  Deklaracja zgody uczestnictwa dziecka w projekcie „Ełckie przedszkolaki na 

plus”. 

Załącznik nr 3 :    Deklaracja zgody uczestnictwa rodzica w projekcie „Ełckie przedszkolaki na plus”. 

Załącznik nr 4 :    Oświadczenie beneficjenta / partnera beneficjenta / członka personelu projektu 

/ uczestnika projektu – dziecka dotyczące przetwarzania danych osobowych. 

Załącznik nr 5 :    Oświadczenie beneficjenta / partnera beneficjenta / członka personelu projektu 

/ uczestnika projektu – rodzica dotyczące przetwarzania danych osobowych. 



 

 
 

Załącznik nr 1 

Ankieta określająca oczekiwania rodziców 

Czego oczekuję od przedszkola w zakresie kształtowania i rozwijania u dzieci w wieku 

przedszkolnym kompetencji kluczowych  

(Proszę zaznaczyć znakiem X wybraną odpowiedź): 

Dziecko będzie: 
nie 

ważne 

mało 

ważne 
ważne 

bardzo 

ważne 

Potrafiło jasno powiedzieć, z czym ma problem. 
    

Rozumiało, na czym polega dane mu zadanie. 
    

Zaplanuje swoją pracę przy wykonywaniu danego 

mu zadania. 

    

Potrafiło samodzielnie wymyśleć, jak rozwiązać 

dane zadanie. 

    

Potrafiło uzasadnić, czemu wykonało zadanie tak                  

a nie inaczej. 

    

Potrafiło zorientować się, że popełniło błąd. 
    

Potrafiło znaleźć błąd. 
    

Prezentować i omawiać swoją pracę. 
    

Komunikować, że nie potrafi poprawić swojej 

pracy. 

    

Szukać pomysłów na inny sposób wykonania 

zadania. 

    

Ciekawe – będzie dopytywać chcąc wiedzieć więcej. 
    

Odważne w kontaktach z innymi. 
    

Potrafiło współpracować w zespole. 
    

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety 

 

 

 Ełk, …..………………………… ……………..……………………………………… 

             data /czytelny podpis rodzica/ 
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Załącznik nr 2 

Deklaracja zgody uczestnictwa dziecka w projekcie  

„Ełckie przedszkolaki na plus”  

 

 

RPWM.02.01.00-28-0066/17-00 w ramach Osi priorytetowej RPWM.02.00.00 Kadry dla 

gospodarki Działania RPWM.02.01.00 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości 

edukacji przedszkolnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- 

Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego 

Deklaruję udział mojego dziecka ................................................................................................. 
                                                        /imię i nazwisko dziecka/ 

w projekcie „Ełckie przedszkolaki na plus”. 

Potwierdzam, że zapoznałem/am się i akceptuję zapisy Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa 

w projekcie „Ełckie przedszkolaki na plus”. 

…..............................          ........................................................................................................... 
/data/        /czytelny podpis rodzica/ 

…..............................      ........................................................................................................... 
/data/        /czytelny podpis rodzica/ 

 

DANE UCZESTNIKA PROJEKTU – dziecko uczestniczące w projekcie 

 

Zakres danych Proszę wpisać lub zaznaczyć X 

Imię  

Nazwisko  

PESEL  

Płeć □ kobieta □ mężczyzna  

Wiek w chwili przystąpienia do projektu  

Rodzaj uczestnika x uczestnik indywidualny 

Wykształcenie x niższe podstawowe 

Status na rynku pracy x osoba bierna zawodowo, w tym:                     

x osoba ucząca się 
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Dane kontaktowe 

Kraj Polska 

 

 

Województwo Warmińsko - mazurskie 

Powiat ełcki 

Gmina Ełk – Gmina miejska 

Kod pocztowy 19-300 

Miejscowość Ełk 

Ulica, numer budynku, numer lokalu  

Telefon kontaktowy  

Adres e-mail  

Status uczestnika 

Osoba należąca do mniejszości narodowej 

lub etnicznej, migrant, osoba obcego 

pochodzenia 

□ tak                                                                

□ nie                                                                    

□ odmawiam podania informacji 

Osoba bezdomna lub dotknięta 

wykluczeniem z dostępu do mieszkań 
□ tak                                                               

□ nie 

Osoba z niepełnosprawnościami 
□ tak                                                              

□ nie                                                                 

□ odmawiam podania informacji 

Osoba w innej niekorzystnej sytuacji 

społecznej (innej niż wymienione powyżej) 

□ tak                                                                  

□ nie                                                                

□ odmawiam podania informacji 

 

…..............................              .................................................................................................... 
/data/        /czytelny podpis rodzica/ 

…..............................              .................................................................................................... 
/data/        /czytelny podpis rodzica/ 
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Załącznik nr 3 

Deklaracja zgody uczestnictwa rodzica w projekcie  

„Ełckie przedszkolaki na plus”  

 

RPWM.02.01.00-28-0066/17-00 w ramach Osi priorytetowej RPWM.02.00.00 Kadry dla 

gospodarki Działania RPWM.02.01.00 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości 

edukacji przedszkolnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- 

Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego 

Ja niżej podpisana/y  ............................................................................................................. 
                                                        /imię i nazwisko/ 

Deklaruję udział w projekcie „Ełckie przedszkolaki na plus”. 

Potwierdzam, że zapoznałem/am się i akceptuję zapisy Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa 

w projekcie „Ełckie przedszkolaki na plus”. 

…..............................          ........................................................................................................... 
/data/        /czytelny podpis rodzica/ 

 

DANE UCZESTNIKA PROJEKTU – rodzic uczestniczący w projekcie 

 

Zakres danych Proszę wpisać lub zaznaczyć X 

Imię  

Nazwisko  

PESEL  

Płeć □ kobieta □ mężczyzna  

Wiek w chwili 

przystąpienia do projektu 
 

Rodzaj uczestnika x uczestnik indywidualny 

Wykształcenie 

□ niższe podstawowe                                                                                  

□ podstawowe                                                                               

□ gimnazjalne                                                                               

□ ponadgimnazjalne                                                                                  

□ policealne                                                                                  

□ wyższe 
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Status na rynku pracy 

□ osoba bezrobotna niezarejestrowana w ewidencji urzędu 

pracy, w tym:                                                                                

□ osoba długotrwale bezrobotna                                                                

□ inne 

□ osoba bezrobotna zarejestrowana w ewidencji urzędu pracy,                            

w tym: 

□ osoba długotrwale bezrobotna                                                                

□ inne 

□ osoba bierna zawodowo, w tym: 

□ osoba nieuczestnicząca w kształceniu lub szkoleniu                       

□ osoba ucząca się                                                                                         

□ inne 

□ osoba pracująca, w tym (proszę wybrać jeden): 

□ osoba prowadząca działalność na własny rachunek                                     

□ osoba pracująca w administracji rządowej                                                   

□ osoba pracująca a administracji samorządowej                                                     

□ osoba pracująca w organizacji pozarządowej                                             

□ osoba pracująca w MMŚP                                                                       

□ osoba pracująca w dużym przedsiębiorstwie                                      

□ inne 

Wykonywany zawód ................................................................. 

Zatrudniony w …....................................................................... 

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

Dane kontaktowe 

Kraj Polska 

Województwo Warmińsko - mazurskie 

Powiat ełcki 

Gmina Ełk – Gmina miejska 

Kod pocztowy 19-300 

Miejscowość Ełk 
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Ulica, numer budynku, 

numer lokalu 
 

Telefon kontaktowy  

Adres e-mail  

Status uczestnika 

Osoba należąca do 

mniejszości narodowej lub 

etnicznej, migrant, osoba 

obcego pochodzenia 

□ tak                                                                                                       

□ nie                                                                                                

□ odmawiam podania informacji 

Osoba bezdomna lub 

dotknięta wykluczeniem z 

dostępu do mieszkań 

□ tak                                                                                                       

□ nie 

Osoba                                              

z niepełnosprawnościami 

□ tak                                                                                                       

□ nie                                                                                                       

□ odmawiam podania informacji 

Osoba w innej 

niekorzystnej sytuacji 

społecznej (innej niż 

wymienione powyżej) 

□ tak                                                                                                                 

□ nie                                                                                                     

□ odmawiam podania informacji 

 

 

 

…..............................              .................................................................................................... 
/data/        /czytelny podpis rodzica/ 
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Załącznik nr 4 

 

             ........................................................................ 
        /Imię i nazwisko dziecka/ 

 

OŚWIADCZENIE BENEFICJENTA/PARTNERA BENEFICJENTA/ CZŁONKA PERSONELU 
PROJEKTU/ UCZESTNIKA PROJEKTU dotyczące przetwarzania danych osobowych 

W związku z przystąpieniem przeze mnie do Projektu „Ełckie przedszkolaki na plus” 
oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: 

1. Administratorem moich danych osobowych w odniesieniu do zbioru pn. „Regionalny 
Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020” jest 
Województwo Warmińsko-Mazurskie reprezentowane przez Zarząd Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego z siedzibą w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, będący  
Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (dalej: Instytucja Zarządzająca).  

2. Administratorem moich danych osobowych w odniesieniu do zbioru pn. „Centralny system 
teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” jest Minister właściwy 
do spraw rozwoju regionalnego.  

3. Instytucja Zarządzająca powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest 

możliwy pod adresem email: iod@warmia.mazury.pl. 

4. Moje dane osobowe przetwarzane są na podstawie 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). Oznacza to, że moje dane osobowe są 
niezbędne do wypełnienia przez Instytucję Zarządzającą obowiązków prawnych ciążących 
na niej w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WiM 2014-2020). Wspomniane 
obowiązki prawne ciążące na Instytucji Zarządzającej w związku z realizacją RPO WiM 
2014-2020 określone zostały przepisami m.in. niżej wymienionych aktach prawnych: 

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, 
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b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 
17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006, 

c) Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 ; 

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. 

5. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu wykonania przez Instytucję 
Zarządzającą określonych prawem obowiązków w związku z realizacją  Projektu pn. „Ełckie 
przedszkolaki na plus”, w szczególności w celu potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, 
udzielenia wsparcia, zarządzania, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu                                                   
i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WiM 2014-
2020. 

6. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania, Beneficjentowi realizującemu 
Projekt  - Gmina Miasto Ełk z siedzibą w Ełku, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4, 19-300 
Ełku (nazwa i adres Beneficjenta) oraz podmiotom (o ile dotyczy), które na zlecenie 
Beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu: 

Miejskie Przedszkole „Perełka” im. Jana Brzechwy, 19-300 Ełk, ul. Armii Krajowej 4, 

       Miejskie Przedszkole „Bajka”, 19-300 Ełk, ul. Ks. J. Popiełuszki 6, 

       Miejskie Przedszkole „Światełko”, 19-300 Ełk, ul. Toruńska 8a, 

       Miejskie Przedszkole „Mali Odkrywcy”, 19-300 Ełk, ul. Michała Kajki 8a, 

       Miejskie Przedszkole i Żłobek „Ekoludki”, 19-300 Ełk, ul. Kilińskiego 48, 

       Miejskie Przedszkole „Niezapominajka”, 19-300 Ełk, ul. Słowackiego 18. 

(nazwa i adres ww. podmiotów)**. 

7. Moje dane osobowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, są udostępniane 
uprawnionym podmiotom i instytucjom, w tym Ministrowi właściwemu do spraw rozwoju 
regionalnego. 

8. Moje dane osobowe mogą zostać powierzone lub udostępnione także specjalistycznym 
podmiotom realizującym badania ewaluacyjne, kontrole i audyt w ramach RPO WiM 2014-
2020, w szczególności na zlecenie Instytucji Zarządzającej RPO WiM lub Beneficjenta **. 

9. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu akceptacji sprawozdania końcowego 
z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
na lata 2014-2020 przez Komisję Europejską. 

10. W każdym czasie przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych, jak również 
prawo żądania ich sprostowania. Natomiast prawo do usunięcia danych, prawo do  
ograniczenia przetwarzania danych,  prawo do przenoszenia danych oraz prawo do 
sprzeciwu, przysługuje mi w przypadkach i na zasadach określonych odpowiednio 
w art. 17-22 RODO. 
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11. Jeżeli uznam, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy o ochronie 
danych osobowych, mam prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. 

12. Podanie przeze mnie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania będzie 
równoznaczna z brakiem możliwości udziału w realizacji Projektu / Podanie danych jest 
dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości 
udzielenia wsparcia w ramach Projektu./Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek 
odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w realizacji 
Projektu***. 

13. 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, zgodnie z zakresem danych 
określonych w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji 
programów operacyjnych na lata 2014-2020 (tzw. Wspólne wskaźniki rezultatu 
bezpośredniego)****. 
 

  

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

MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS BENEFICJENTA/ 
PARTNERA BENEFICJENTA/ 

CZŁONKA PERSONELU PROJEKTU/ 
UCZESTNIKA * 

 

 

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

MIEJSCOWOŚĆ I DATA       CZYTELNY PODPIS BENEFICJENTA/ 
PARTNERA BENEFICJENTA/ 

CZŁONKA PERSONELU PROJEKTU/ 
UCZESTNIKA * 

 

                                                           
*  W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej 
prawnego opiekuna. 
 ** Należy wykreślić w przypadku sporządzania oświadczenia przez Beneficjenta. 
 *** Brak oświadczenia Beneficjenta będącego osobą fizyczną powinien skutkować rozwiązaniem Umowy. 
Beneficjent winien uzyskać oświadczenie członka personelu Projektu dotyczące przetwarzania jego danych osobowych. 
Niepotrzebne skreślić. 
 **** Dotyczy oświadczeń uczestników Projektów dla właściwych typów operacji. Należy wykreślić 
w przypadku sporządzenia Oświadczenia przez Beneficjenta. 
*  W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej 

prawnego opiekuna. 
 ** Należy wykreślić w przypadku sporządzania oświadczenia przez Beneficjenta. 
 *** Brak oświadczenia Beneficjenta będącego osobą fizyczną powinien skutkować rozwiązaniem Umowy. 
Beneficjent winien uzyskać oświadczenie członka personelu Projektu dotyczące przetwarzania jego danych osobowych. 
Niepotrzebne skreślić. 
 **** Dotyczy oświadczeń uczestników Projektów dla właściwych typów operacji. Należy wykreślić 
w przypadku sporządzenia Oświadczenia przez Beneficjenta. 
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Załącznik nr 5 

 

 

OŚWIADCZENIE BENEFICJENTA/PARTNERA BENEFICJENTA/ CZŁONKA PERSONELU 
PROJEKTU/ UCZESTNIKA PROJEKTU dotyczące przetwarzania danych osobowych 

 

W związku z przystąpieniem przeze mnie do Projektu „Ełckie przedszkolaki na plus” 
oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: 

1. Administratorem moich danych osobowych w odniesieniu do zbioru pn. „Regionalny 
Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020” jest 
Województwo Warmińsko-Mazurskie reprezentowane przez Zarząd Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego z siedzibą w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, będący  
Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (dalej: Instytucja Zarządzająca).  

2. Administratorem moich danych osobowych w odniesieniu do zbioru pn. „Centralny system 
teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” jest Minister właściwy 
do spraw rozwoju regionalnego.  

3. Instytucja Zarządzająca powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest 

możliwy pod adresem email: iod@warmia.mazury.pl. 

4. Moje dane osobowe przetwarzane są na podstawie 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). Oznacza to, że moje dane osobowe są 
niezbędne do wypełnienia przez Instytucję Zarządzającą obowiązków prawnych ciążących 
na niej w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WiM 2014-2020). Wspomniane 
obowiązki prawne ciążące na Instytucji Zarządzającej w związku z realizacją RPO WiM 
2014-2020 określone zostały przepisami m.in. niżej wymienionych aktach prawnych: 

a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 
17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego 
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 
1083/2006, 

b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 
17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006, 
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c) Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 ; 

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

5. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu wykonania przez Instytucję 
Zarządzającą określonych prawem obowiązków w związku z realizacją  Projektu  pn. „Ełckie 
przedszkolaki na plus”, w szczególności w celu potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, 
udzielenia wsparcia, zarządzania, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i 
sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WiM 2014-
2020. 

6. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania, Beneficjentowi realizującemu 
Projekt  - Gmina Miasto Ełk z siedzibą w Ełku, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4, 19-300 
Ełku (nazwa i adres Beneficjenta) oraz podmiotom (o ile dotyczy), które na zlecenie 
Beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu: 

Miejskie Przedszkole „Perełka” im. Jana Brzechwy, 19-300 Ełk, ul. Armii Krajowej 4, 

       Miejskie Przedszkole „Bajka”, 19-300 Ełk, ul. Ks. J. Popiełuszki 6, 

       Miejskie Przedszkole „Światełko”, 19-300 Ełk, ul. Toruńska 8a, 

       Miejskie Przedszkole „Mali Odkrywcy”, 19-300 Ełk, ul. Michała Kajki 8a, 

       Miejskie Przedszkole i Żłobek „Ekoludki”, 19-300 Ełk, ul. Kilińskiego 48, 

       Miejskie Przedszkole „Niezapominajka”, 19-300 Ełk, ul. Słowackiego 18. 

(nazwa i adres ww. podmiotów)**. 

7. Moje dane osobowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, są udostępniane 
uprawnionym podmiotom i instytucjom, w tym Ministrowi właściwemu do spraw rozwoju 
regionalnego. 

8. Moje dane osobowe mogą zostać powierzone lub udostępnione także specjalistycznym 
podmiotom realizującym badania ewaluacyjne, kontrole i audyt w ramach RPO WiM 2014-
2020, w szczególności na zlecenie Instytucji Zarządzającej RPO WiM lub Beneficjenta **. 

9. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu akceptacji sprawozdania końcowego 
z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
na lata 2014-2020 przez Komisję Europejską. 

10. W każdym czasie przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych, jak również 
prawo żądania ich sprostowania. Natomiast prawo do usunięcia danych, prawo do  
ograniczenia przetwarzania danych,  prawo do przenoszenia danych oraz prawo do 
sprzeciwu, przysługuje mi w przypadkach i na zasadach określonych odpowiednio 
w art. 17-22 RODO. 

11. Jeżeli uznam, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy o ochronie 
danych osobowych, mam prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. 
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12. Podanie przeze mnie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania będzie 
równoznaczna z brakiem możliwości udziału w realizacji Projektu / Podanie danych jest 
dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości 
udzielenia wsparcia w ramach Projektu./Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek 
odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w realizacji 
Projektu***. 

13. 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, zgodnie z zakresem danych 
określonych w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji 
programów operacyjnych na lata 2014-2020 (tzw. Wspólne wskaźniki rezultatu 
bezpośredniego)****. 
 

 

  

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

MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS BENEFICJENTA/ 

PARTNERA BENEFICJENTA/ 

CZŁONKA PERSONELU PROJEKTU/ 

UCZESTNIKA * 

 

 

 

                                                           
*  W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej 

prawnego opiekuna. 
 ** Należy wykreślić w przypadku sporządzania oświadczenia przez Beneficjenta. 
 *** Brak oświadczenia Beneficjenta będącego osobą fizyczną powinien skutkować rozwiązaniem Umowy. 
Beneficjent winien uzyskać oświadczenie członka personelu Projektu dotyczące przetwarzania jego danych osobowych. 
Niepotrzebne skreślić. 
 **** Dotyczy oświadczeń uczestników Projektów dla właściwych typów operacji. Należy wykreślić 
w przypadku sporządzenia Oświadczenia przez Beneficjenta. 


