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Formularz zgłoszeniowy wraz z Deklaracją udziału szkoły w projekcie 
 
Tytuł projektu Powiat Kolbuszowski stawia na kształcenie 

zawodowe 
Nr priorytetu IX RPO WP 2014-2020 
Priorytet, w ramach którego jest 
realizowany projekt 

Jakość edukacji i kompetencji w regionie 

Działanie, w ramach którego 
jest realizowany projekt 

9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego 

 
DANE INSTYTUCJI 

NAZWA INSTYTUCJI 
 

 
 
 

NIP  
 

TYP INSTYTUCJI 

Szkoła 
 
w tym: 
 

□ technikum 

□ szkoła branżowa I stopnia 
 
DANE TELEADRESOWE 

Ulica  
 

Nr budynku  
 

Nr lokalu  
 

Miejscowość    
 

Obszar  (wiejski do 5 tyś. 
mieszkańców, miejski pow. 
5 tyś.) 

□ miejski □ wiejski 

Kod pocztowy   
 

Województwo  
 

Powiat  
 

Telefon kontaktowy  
 

Adres poczty elektronicznej  
(e – mail) 
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Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że: 

1. W imieniu placówki wyrażam chęć udziału w projekcie pn. „Powiat 
kolbuszowski stawia na kształcenie zawodowe”. 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych wyłącznie w celu 
udzielenia wsparcia, realizacji projektu pn. „Powiat kolbuszowski stawia na 
kształcenie zawodowe”, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w 
ramach RPO WP 2014-2020 (zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o 
ochronie danych osobowych Dz. U. z 2016r. poz. 922, ze zm. ). 

3. Dane zawarte w niniejszej deklaracji, są zgodnie ze stanem prawnym  i  
faktycznym oraz spełniają kryteria uprawniające do udziału w projekcie. 

4. Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń  
niezgodnych z prawdą (art. 233 § 1 Kodeksu Karnego, który brzmi: ,,Kto, 
składając zeznanie mające  służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w 
innym postepowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę 
lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”) i 
oświadczam, że podane przeze mnie informacje zawarte w dokumentach 
rekrutacyjnych są zgodne ze stanem faktycznym. 

 
 
 
 
 
 

 

Miejscowość, data Podpis i pieczęć dyrektora placówki 
lub osoby upoważnionej 

 


