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INFORMACJA O REALIZACJI GODZIN DODATKOWYCH  
NA PODSTAWIE ART. 35 A KARTY NAUCZYCIELA 

 
 
w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2010  
 
Imię i nazwisko:  
Pesel:  
Forma zaangażowania w projekcie: na podstawie stosunku pracy – dodatek do wynagrodzenia 

Stanowisko w projekcie:  
 
Zakres: 

 
 

Wymiar czasu pracy w projekcie:  
 

Okres zaangażowania w projekcie:  
 

 
Wyrażam zgodę na realizację wyżej wymienionych godzin we wskazanej ilości i okresie realizacji. 
 
 
 
 
Wrocław,  
…………………………………………………………. 
(podpis pracownika) 

IMIĘ I NAZWISKO PRACOWNIKA  

BENEFICJENT Gmina Wrocław 

REALIZATOR 
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2/ 
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy 

TYTUŁ PROJEKTU Młodzi Zawodowcy 

NR UMOWY O DOFINANSOWANIE RPDS.09.01.01-02-0047/17-00 z dnia 05.04.2018 

PODSTAWA ZATRUDNIENIA 
Godziny dodatkowe realizowane na podstawie art. 35 
a Karty Nauczyciela 
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Oświadczam, że: 
 

1. Godziny dodatkowe realizowane przez Panią/Pana ……………………………………………….w ramach projektu 
pn.: Młodzi Zawodowcy, nie są wliczane do tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub 
wychowankami albo na ich rzecz. 

 
2. Wynagrodzenia nauczyciela, z tytułu prowadzenia wyżej wymienionych zajęć, nie uwzględnia się przy 

obliczaniu kwot wydatkowanych na średnie wynagrodzenia nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 
3 Ustawy Karta Nauczyciela(z dnia 26 stycznia 1982 r. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 oraz z 2017 r. poz. 
60). 

 
3. Czas pracy nauczyciela w związku z zaangażowaniem w realizację projektu nie przekracza 40 godzin 

na tydzień. 
 
 
 
 
 
Wrocław,  
…………………………………………………………. 
(podpis osoby upoważnionej Realizatora) 
 

 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE PERSONELU PROJEKTU 
 

Podejmując się realizacji obowiązków w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2010 
oświadczam, co następuje: 
 

1. Jestem/Nie jestem* zatrudniony/a na podstawie stosunku pracy w instytucji uczestniczącej w 
realizacji RPO WD 2014-2020 (IZ, IP). 

2. Moje łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów finansowanych z 

funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym 
środków własnych beneficjenta projektu -  Gminy Wrocław oraz Realizatora projektu i innych 
podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie. 

3. Zaangażowanie w realizację zadań w projekcie oraz moje pozostałe obowiązki pracownicze 
wynikające z innych umów nie wykluczają możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji 
powierzonych mi zadań. 

4. Zobowiązuję się do prowadzenia protokołu z wykonanych zadań, zawierającego informację na 
temat wykonanych zadań, liczbę oraz ewidencję godzin w danym miesiącu.   

5. W przypadku zaistnienia zmiany w powyższym stanie rzeczy, zobowiązuję się do poinformowania 
o tym niezwłocznie Dyrektora Realizatora projektu. 

6. Będąc świadomym odpowiedzialności karnej zgodnie z art. 297 ust. 1 Kodeksu Karnego, 
oświadczam, iż dane  powyższe oświadczenia są zgodne z prawdą i są zgodne ze stanem 
faktycznym możliwym do ustalenia na podstawie dokumentacji projektowej.  

 
 
 
 
Wrocław,  
…………………………………………………………. 
(podpis pracownika) 
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KLAUZULA INFORMACYJNA W PRZYPADKU ZBIERANIA DANYCH OD OSOBY,  
KTÓREJ DANE DOTYCZĄ (dla ‘zwykłych’ danych osobowych) 

 
 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/79 z dnia 27 kwietnia 2016 
r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych RODO) oraz w związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 pn. MŁODZI ZAWODOWCY przyjmuję do 
wiadomości, iż: 
 
1)   Administratorem moich danych jest: 
 

● w odniesieniu do zbioru: Baza danych związanych z realizowaniem zadań Instytucji Zarządzającej 
przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w ramach RPO WD 2014-2020 - Marszałek 
Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu, Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 
Wrocław; 

● w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów 
operacyjnych - Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 
2/4, 00-926 Warszawa 
 

2)   Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: 
 

● Baza danych związanych z realizowaniem zadań Instytucji Zarządzającej przez Zarząd 
Województwa Dolnośląskiego w ramach RPO WD 2014-2020, e-mail inspektor@umwd.pl; 

● Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych, e-mail 
iod@miir.gov.pl; 
 

3)   Moje dane osobowe przetwarzane są/będą w celu realizacji projektu, w szczególności potwierdzenia 
kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i 
sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WD 2014 – 2020, a także w 
celach związanych z odzyskiwaniem środków, celach archiwalnych oraz statystycznych; 
 
4)   Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa w 
art. 6 ust. 1 lit. b) i c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO - dane osobowe są niezbędne dla 
realizacji RPO WD 2014 – 2020 na podstawie: 

● 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, 

● 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, 

● ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, 
 

dodatkowo w odniesieniu do zbioru „Baza danych związanych z realizowaniem zadań Instytucji 
Zarządzającej przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w ramach RPO WD 2014-2020” na podstawie: 
 

● ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,  
 

a w odniesieniu do zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów 
operacyjnych” na podstawie:   
 

● 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) Odbiorcami moich danych osobowych będą: Instytucja Pośrednicząca RPO WD 2014 – 2020, 
Beneficjent, Partner (jeśli dotyczy)  oraz podmioty, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji 
projektu. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom lub specjalistycznym firmom realizującym na 
zlecenie Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, Instytucji Zarządzającej RPO WD 2014 – 2020, 
Instytucji Pośredniczącej RPO WD 2014 – 2020 lub beneficjenta badania ewaluacyjne, kontrole i audyt w 
ramach RPO WD 2014 – 2020; 
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6) Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest 
równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu (dotyczy sytuacji, gdy 
obowiązek informacyjny realizowany jest wobec uczestników projektów); 
 
7)  Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na potrzeby rozliczenia projektu, na 
potrzeby rozliczenia i zamknięcia RPO WD 2014 – 2020 oraz do czasu zakończenia archiwizowania 
dokumentacji; 
 
8) Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia 
przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu. W tym przypadku nie ma zastosowania prawo do usunięcia 
danych, ponieważ przetwarzanie moich danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku 
wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii oraz prawa państwa członkowskiego, któremu podlegają 
Administratorzy; 
 
9)  Mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznam, iż przetwarzanie danych 
osobowych narusza przepisy RODO; 
 
10) Moje dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej; 
 
11) Moje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 
 
 
 
 

Wrocław,  
…………………………………………………………. 
(podpis pracownika) 

 
 
Na podstawie wzoru opublikowanego na stronie http://rpo.wupdolnoslaski.praca.gov.pl, obowiązującym od 30.11.2018. 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA W PRZYPADKU ZBIERANIA DANYCH NIE OD OSOBY, 

KTÓREJ DANE DOTYCZĄ  

 

Zgodnie z art. 14 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  oraz 
w związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego 2014 – 2020 pn. MŁODZI ZAWODOWCY informuję, że: 
 

1. Administratorem moich danych jest: 
• w odniesieniu do zbioru: Baza danych związanych z realizowaniem zadań Instytucji 

Zarządzającej przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w ramach RPO WD 2014-2020 
- Marszałek Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wybrzeże J. 
Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław; 

• w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację 
programów operacyjnych - Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, mający siedzibę 
przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa; 
 

2. Inspektor Ochrony Danych dla zbioru:  
• Baza danych związanych z realizowaniem zadań Instytucji Zarządzającej przez Zarząd 

Województwa Dolnośląskiego w ramach RPO WD 2014-2020, e-mail inspektor@umwd.pl; 
• Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych, e-

mail iod@miir.gov.pl; 
 

3. Moje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji projektu, w szczególności potwierdzenia 
kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i 
sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WD 2014 – 2020, a 

także w celach związanych z odzyskiwaniem środków, celach archiwalnych oraz statystycznych; 
 

4. Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa 
w art. 6 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej zwane 
RODO  – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 na podstawie:  

a. w odniesieniu do zbioru „Baza danych związanych z realizowaniem zadań Instytucji 
Zarządzającej przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w ramach RPO WD 2014-
2020”: 

• rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia  
17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego 

http://rpo.wupdolnoslaski.praca.gov.pl/
mailto:inspektor@umwd.pl
mailto:iod@miir.gov.pl
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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.), 

• 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.), 

• ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 
1460, z późn. zm.); 

• ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z 
późn. zm.). 

b. w odniesieniu do zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację 
programów operacyjnych”:  

• 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, 

• 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, 

• ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 
1460, z późn. zm.), 

• 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). 

 
5. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje: Dane dotyczące personelu projektu: Adres: 

Ulica, Nr budynku, Nr lokalu, Kod pocztowy, Miejscowość, Telefon, Fax, Adres e-mail; Nr rachunku 
bankowego; Kwota wynagrodzenia.  
 

6. Odbiorcami moich danych osobowych będą: Instytucja Pośrednicząca Regionalnym Programem 
Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Instytucja Zarządzająca Regionalnym 
Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Minister właściwy ds. 
rozwoju regionalnego, Beneficjent, Partner1 oraz podmioty, które na zlecenie beneficjenta 
uczestniczą w realizacji projektu. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym 
badania ewaluacyjne na zlecenie Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, Instytucji 
Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, 
Instytucji Pośredniczącej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 
2014 – 2020  lub beneficjenta. Dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym 
firmom, realizującym na zlecenie Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, Instytucji 
Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, 
Instytucji Pośredniczącej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 
2014 - 2020 oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach RPO WD 2014 – 2020; 
 

7. Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na potrzeby rozliczenia projektu, 
na potrzeby rozliczenia i zamknięcia Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa 
Dolnośląskiego 2014 – 2020 oraz do czasu zakończenia archiwizowania dokumentacji;  
 

8. Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia 
przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu; W tym przypadku nie ma zastosowania prawo do 
usunięcia danych, ponieważ przetwarzanie moich danych jest niezbędne do wywiązania się z 
prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii oraz prawa państwa 
członkowskiego, któremu podlegają Administratorzy; 
 

9. Mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznam, iż przetwarzanie 
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

1 Jeśli dotyczy. 
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10. Moje dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej; 

 
11. Moje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 

profilowania. 

 

 
Wrocław,  
…………………………………………………………. 
(podpis pracownika) 

 

 

Zgodnie z wzorem opublikowanym na http://rpo.wupdolnoslaski.praca.gov.pl, obowiązującym od 30.11.2018. 

 

 

Przyjmuję do wiadomości, że Realizator projektu, umieszcza na bieżąco na swojej stronie internetowej 
…………………………………………. dokumenty związane z realizacją projektu, w tym klauzule informacyjne dla 
osób, których dane osobowe przetwarza, stosowane na potrzeby realizacji projektu, zgodnie ze wzorami 
zalecanymi przez Instytucję Pośredniczącą Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy. 
 

 

Wrocław,  
…………………………………………………………. 
 
(podpis pracownika) 

http://rpo.wupdolnoslaski.praca.gov.pl/

