
 

           

 
 

            Załącznik 

            do Zarządzenia Nr 24/2022  

            Dyrektora PCPR w Myśliborzu  

                                            z dnia 18 sierpnia 2022r. 

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Razem Silniejsi” 

realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie: 7.6 

Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym, współfinansowanego 

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

§1 Przepisy ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „Razem Silniejsi” 

2. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

3. Projekt realizowany jest przez Powiat Myśliborski – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 

Myśliborzu, zwane dalej PCPR. 

4. Projekt realizowany jest w okresie od 1 maja 2022 roku do 31 października 2023 roku na terenie 

Powiatu Myśliborskiego. 

5. Uczestnictwo we wszystkich formach wsparcia oferowane w ramach Projektu jest bezpłatne. 

6. Projekt kierowany jest do osób uciekających przed wojną w Ukrainie, które przybyły do Polski 

od 24 lutego br. (w tym dzieci) 

 

§ 2 Cele i zakres wsparcia 

1. Celem projektu jest złagodzenie skutków traumy wojennej, podniesienie potencjału do adaptacji i 

życia w nowych warunkach poprzez ochronę i wsparcie interwencyjne osób przebywających na 

terenie powiatu myśliborskiego w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium 

Ukrainy w okresie od 01 maja 2022 r. do 31 października 2023 r. 

2. Projekt przewiduje następujące formy wsparcia: 

- wsparcie animatora integracyjnego 

- wsparcie przez osobę posługującą się językiem ukraińskim/tłumacza, 

- organizację rodzinnych wyjazdów terapeutycznych, 

- stworzenie 6 punktów, czynnych 4 dni w tygodniu po 2 godziny, na terenie 5 gmin powiatu, w: 

Dębnie, Barlinku,  Myśliborzu, Boleszkowicach, Nowogródku Pomorskim i Rowie, w których 



zapewnimy interwencję kryzysową w postaci nauki języka polskiego, wsparcia pedagogicznego, 

pomocy dzieciom w nauce, wyrównywania poziomów nauczania dzieciom ukraińskim, z 

możliwością wypożyczenia książek, podręczników, słowników itp. 

- zapewnienie matkom wytchnieniowej opieki nad dziećmi . 

3. Projekt realizowany jest zgodnie z zasadami polityki równych szans kobiet i mężczyzn i 

niedyskryminacji – oznacza to, że w planowanych formach wsparcia mogą brać udział osoby bez 

względu na wiek, płeć, stopień niepełnosprawności, rasę, pochodzenie etniczne, wyznawaną religię 

lub światopogląd oraz miejsce zamieszkania (miasto czy wieś). 

 

§ 3 Zasady rekrutacji i kwalifikacji uczestników 

1. Rekrutacja do Projektu będzie ciągła, otwarta i powszechna, obejmie swym działaniem teren 

Powiatu Myśliborskiego. 

2. Rekrutacja będzie odbywała się z wykorzystaniem różnorodnych kanałów informacyjnych (np. 

spotkania bezpośrednie, e-mail, strona internetowa). 

3. Rekrutacja uczestników odbędzie się na podstawie formularza zgłoszeniowego i indywidualnej 

rozmowy rekrutacyjnej. 

4. Kandydat do uczestnictwa po zapoznaniu się z niniejszym regulaminem przedkłada następujące 

dokumenty: 

- Formularz zgłoszeniowy wraz z deklaracją uczestnictwa, oświadczeniem uczestnika projektu i 

jego zgodą na wykorzystanie wizerunku (załącznik nr 1) 

5. Rekrutacja będzie polegała na sprawdzeniu prawidłowości zgłoszenia pod względem formalnym 

oraz na weryfikacji  załączników do deklaracji uczestnictwa w postaci dokumentu 

potwierdzającego nadanie numeru PESEL w trybie specjalnym lub zaświadczenia o objęciu 

ochroną czasową wystawione przez Szefa Urzędu ds Cudzoziemców przez Zespół powołany przez 

Dyrektora PCPR w Myśliborzu, w skład którego wejdą: koordynator projektu, pracownik ds. 

Administracyjnych oraz koordynator ds kontaktów z gminami. 

6. Odmowa wypełnienia dokumentów rekrutacyjnych oznacza rezygnację z możliwości 

uczestnictwa w Projekcie. 

7. Osoby zakwalifikowane do udziału w poszczególnych formach wsparcia zostaną o tym 

poinformowane telefonicznie. 

8. Osoby spełniające wszystkie kryteria rekrutacji, które z powodu braku miejsc nie zostały przyjęte 

do projektu, zostaną umieszczone na liście rezerwowej. Umieszczenie na tej liście umożliwi udział 

w projekcie w momencie zwolnienia się miejsca. 

9. Osoba z listy rezerwowej może w każdej chwili zwrócić się o wykreślenie z niej, co jest 

równoznaczne z odebraniem przez nią lub trwałym zniszczeniem dokumentów rekrutacyjnych. 



10. PCPR kwalifikuje uczestnika do Projektu na podstawie złożonych przez niego dokumentów. 

11. Dokumenty rekrutacyjne osób, które uczestniczyły przynajmniej w jednej formie wsparcia w 

ramach projektu będą przechowywane zgodnie z procedurami RODO przez okres 5 lat po 

zakończeniu projektu. 

12. Dokumenty rekrutacyjne uczestników, którzy nie uczestniczyli w żadnej formie wsparcia 

zostaną trwale zniszczone po zakończeniu projektu, chyba że osoby te zdecydują o ich odbiorze. 

 

§ 4 Uczestnictwo w projekcie 

1. Każdy uczestnik ma obowiązek: 

- właściwie wypełnić i podpisać dokumenty rekrutacyjne; 

- uczestniczyć w wybranych formach wsparcia; 

- każdorazowo potwierdzać uczestnictwo na liście obecności; 

2. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu. 

3. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania ogólnie przyjętych norm społecznych w trakcie 

realizacji działań projektu. 

4. Uczestnicy aktywnie biorą udział w ustalaniu ścieżki wsparcia udzielanego w ramach Projektu. 

5. Uczestnicy zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania PCPR o zamiarze rezygnacji z 

dalszego udziału w projekcie. Rezygnacja z udziału w projekcie następuje poprzez złożenie 

pisemnego oświadczenia. 

 

§ 5 Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji Projektu. 

2. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 

Myśliborzu, przy ul. Północnej 15 oraz na stronie internetowej PCPR https://pcprmysliborz.pl/ 

3. PCPR zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie w 

sytuacji zmiany zasad, wytycznych, warunków realizacji Projektu lub dokumentów programowych. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie reguły 

i zasady wynikające z RPO WZ, a także przepisy wynikające z właściwych aktów prawa 

wspólnotowego i polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego, 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. 

5. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu będą publikowane na stronie internetowej Projektu. 

6. Nieprzestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu może stać się podstawą do wyłączenia 

uczestnika z możliwości korzystania ze wsparcia w ramach Projektu. 

https://pcprmysliborz.pl/


 

 
 

Zał. Nr 1 do Regulaminu 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA DO PROJEKTU „RAZEM SILNIEJSI” 

 

Nr projektu: RPZP.07.06.00-32-P008/22 

Oś Priorytetowa VII: Włączenie społeczne Działanie 

7.6: Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym 

Cel szczegółowy:  Złagodzenie skutków traumy wojennej, podniesienie potencjału do adaptacji i 

życia w nowych warunkach poprzez ochronę i wsparcie interwencyjne osób przebywających na 

terenie powiatu myśliborskiego w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium 

Ukrainy w okresie od 01 maja 2022 r. do 31 października 2023 r. 

 

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FOMULARZA 

Wszystkie pola formularza muszą być wypełnione. Należy wypełniać tylko puste pola lub 

oznaczać znakiem „x” we właściwym polu. Należy wskazać numer telefonu lub adres e-mail, 

aby umożliwić kontakt i weryfikację danych. 
 

 

CZĘŚĆ A (wypełnia uczestnik drukowanymi literami) 

 

 

NAZWISKO 

 

  

IMIĘ 

 

 

KRAJ 

 

 

POLSKA 

 

OBYWATELSTWO 

 

Data urodzenia 

- (RRRR-MM-

DD) 

     

 

- 

   

 

- 

  

 

PESEL 

 

           

 

PŁEĆ 

 

 

K 

 

M 

         

 

Dane kontaktowe – miejsce zamieszkania 

 

ULICA  NR DOMU  NR 

MIESZKANIA 

 

 

MIEJSCOWOŚĆ 

 

  

POWIAT 
 

MYŚLIBORSKI 

 
GMINA 

 

 
WOJEWÓDZTWO 

 
ZACHODNIOPOMORSKIE 

KOD 
POCZTO
WY 

   

- 

   

    



TELEFON 

 

E-MAIL 

 

WYKSZTAŁCENIE: 

 

NIŻSZE NIŻ 

PODSTAWOWE 

 

 

 

PODSTAWOWE 

GIMNAZJALNE 

 

PONADGIMNAZJALNE 

 

 

POLICEALNE 

 

WYŻSZE 

ZATRUDNIONY W: (miejsce 

wykonywania pracy, 

stanowisko, wykonywany 

zawód) 

 

 

FORMA 

ZATRUDNIENIA 

Umowa o pracę Umowa cywilno – 

prawna (zlecenie, o 

dzieło) 

Własna działalność 

gospodarcza 

 

DANE PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO/OPIEKUNA (wypełniamy w przypadku 

małoletniego uczestnika) 

 

 

NAZWISKO 

 

  

IMIĘ 

 

 

KRAJ 

 

 

POLSKA 

 

OBYWATELSTWO 

 

Data urodzenia 

- (RRRR-MM-

DD) 

     

 

- 

   

 

- 

  

 

PESEL 

 

           

 

PŁEĆ 

 

 

K 

 

M 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

 

 

 

Ja,   ………………………………………………………………………………………………… 

niżej podpisana/y, wyrażam zgodę na uczestnictwo w projekcie pn.: „Razem Silniejsi” 

realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie: 7.6 

Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym, współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

1. Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem uczestnictwa w Projekcie pn.: „Razem 

Silniejsi”. 

2. Oświadczam, że spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające mnie do udziału w Projekcie. 

3. Oświadczam, że przybyłem/łam do Polski po 24 lutego 2022r. w związku z ucieczką przed wojną 

w Ukrainie. 

W załączeniu przedkładam kopię dokumentu potwierdzającego nadanie numeru PESEL w trybie 

specjalnym lub zaświadczenia o objęciu ochroną czasową wystawione przez Szefa Urzędu ds 

Cudzoziemców 

4. Oświadczam, że przebywam na terenie województwa zachodniopomorskiego, na terenie powiatu 

myśliborskiego. 

5. Oświadczam, że ww. dane są zgodne z prawdą. 

 

 

 

 
 

…..……………………………………… …………………………………………… 

MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU* 

 

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



 

 
 

 
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU 

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

 
W związku z przystąpieniem do projektu pn. RAZEM SILNIEJSI przyjmuję do wiadomości, iż: 

1 Administratorem moich danych osobowych jest: 

1 Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego mający siedzibę przy ul. Korsarzy 34, 70-540 
Szczecin, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, zwanego dalej RPO WZ 2014-2020, w ramach 
czynności przetwarzania danych ze zbioru „Projekty RPO WZ 2014-2020”, 

2 Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 
Warszawa, dla danych w ramach czynności przetwarzania danych ze zbioru „Centralny system 
teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych”. 

2 Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 
ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  – 
dane osobowe są  niezbędne dla realizacji RPO WZ 2014-2020 na podstawie: 

1.1 w odniesieniu do czynności przetwarzania na danych ze  zbioru „Projekty RPO WZ 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 20.12.2013, str. 320, 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 20.12.2013, str. 470, 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, t.j., z późn. 
zm.); 

1.2 w odniesieniu do czynności przetwarzania na danych ze 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, 

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 (t.j. 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 30.09.2014, str. 1). 

3 Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu pn. RAZEM SILNIEJSI, w 
szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, 
rozliczenia projektu, zachowania trwałości projektu, archiwizacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości 
oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WZ 2014-2020. 

4 Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej - Wojewódzkiemu 
Urzędowi Pracy w Szczecinie, z siedzibą przy ul. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin, beneficjentowi 
realizującemu projekt  - POWIAT MYŚLIBORSKI / POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W 
MYŚLIBORZU ul. PÓŁNOCNA 15, 74-300 MYŚLIBÓRZ oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta 
uczestniczą w realizacji projektu. 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 badania, kontrole i audyt w 
ramach RPO WZ 2014-2020. W przypadku prowadzenia korespondencji dane będą przekazane 
podmiotom świadczącym usługi pocztowe, a także stronom i innym uczestnikom postępowań 
administracyjnych. 

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

6 Moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

7 Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia RPO WZ 2014-2020 (tj. do dnia 31 
grudnia 2023 r.) oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji. 

8 W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z właściwym Inspektorem Ochrony 
Danych  odpowiednio pod wskazanymi adresami poczty elektronicznej: 

a abi@wzp.pl - w odniesieniu do danych ze zbioru „Projekty RPO WZ 2014-2020”, 
b iod@miir.gov.pl – w odniesieniu do danych ze zbioru „Centralny system teleinformatyczny 

wspierający realizację programów operacyjnych”. 
9 Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest  Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
10 Mam prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania. 

11 Przysługuje mi prawo do usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia 
danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu, pod warunkiem, że te dane nie są już niezbędne dla celów, do 
których zostały zebrane oraz, o ile minął wymagalny okres archiwizacji tych danych u Administratora. 

12 Podanie danych jest warunkiem ustawowym, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 
możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu. 

 

 

 

…..……………………………………… …………………………………………… 

MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU* 

 

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

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

ZGODA NA UTRWALENIE I WYKORZYSTYWANIE WIZERUNKU 

 

 

Niniejszym, wyrażam zgodę na utrwalanie i wykorzystanie mojego wizerunku na zdjęciach i 

filmach dokumentujących realizację projektu „Razem silniejsi”. Materiały te będą wykorzystywane 

w celach sprawozdawczych i promocyjnych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 

Myśliborzu. 
 

 

 

 

…..……………………………………… …………………………………………… 

MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU* 

 

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

 

 


