
 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nisku 
ul. Fryderyka Chopina 31,37-400 Nisko 

tel. 15 841 23 34;www.nisko.naszops.pl; email:opsnisko@ops-nisko.pl 

 
Projekt pt. „Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszańców gminy i miasta Nisko” 
realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nisku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych 

i zdrowotnych. 

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszańców gminy i miasta 
Nisko” 

§1 

OBJAŚNIENIE TERMINÓW 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

1. Projekcie – oznacza to projekt pt. „Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla 
mieszańców gminy i miasta Nisko” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nisku 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 
współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa VIII 
Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych. 

2. Realizatorze projektu-oznacza to Ośrodek Pomocy Społecznej w Nisku 

3. Biurze Projektu – rozumie się przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nisku ul. Fryderyka Chopina 31, 
nr tel.15 841 23 34. 

4. Grupie docelowej – oznacza to: 

Osoby starsze, potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz osoby pełniące funkcje 
opiekuńcze wobec nich z terenu gminy i miasta Nisko potrzebujących wsparcia w codziennym 
funkcjonowaniu, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność potrzebują opieki 
lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej 
z podstawowych czynności dnia codziennego a także dzieci potrzebujące wsparcia, zgłaszane przez 
opiekuna/rodzica.  

5. Dokumentach zgłoszeniowych – oznacza to dokumenty wymagane podczas rekrutacji. 

6. Kandydacie/Kandydatce - rozumie się przez to osobę (kobietę, mężczyznę) ubiegającą się o 
zakwalifikowanie do udziału w Projekcie. 

7. Uczestniku/ uczestniczce projektu – oznacza to osobę kobietę, mężczyznę) zakwalifikowaną do 
udziału w Projekcie 

8. Wypożyczalni - przez co należy rozumieć Wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego 
dla mieszkańców gminy i miasta Nisko prowadzoną przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nisku. 

9 Regulaminie Wypożyczalni - rozumie się przez to Regulamin Wypożyczalni sprzętu 
rehabilitacyjnego prowadzonej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nisku. 

10 Sprzęcie - przez co należy rozumieć sprzęt pielęgnacyjny, rehabilitacyjny i wspomagający 
stanowiący wyposażenie Wypożyczalni. 

11. Dniu przystąpienia do Projektu – dzień podpisania Deklaracji uczestnictwa w Projekcie, przez 
osoby, które zostały zakwalifikowane do udziału w Projekcie. 
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§ 2 

INFORMACJE O PROJEKCIE 

1. Projekt pt. „Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszańców gminy i miasta 
Nisko” realizowany jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nisku w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, współfinansowany ze Środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 
Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych. 

2. Projekt jest realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nisku w okresie od 02.05.2022 do 
30.06.2023 r. 

3. Projekt skierowany jest do osób starszych potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu 
oraz osób pełniących funkcje opiekuńcze wobec nich z terenu gminy i miasta Nisko. 

4. Biuro Projektu pt. „Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszańców gminy 
i miasta Nisko” zlokalizowane jest w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nisku, ul. Fryderyka Chopina 31, 
37-400 Nisko, pokój 19, tel. 15 841 23 34. Biuro jest czynne: od poniedziałku do piątku w godzinach: 
10:00 – 18:00. 

5. Udział w Projekcie jest bezpłatny. 

6. W Projekcie i w procesie rekrutacji przestrzegane będą zasady obiektywizmu, bezstronności 
i niedyskryminacji, z zachowaniem równości szans kobiet i mężczyzn, w tym dostępności dla osób 
z niepełnosprawnościami.   

7. Projekt realizowany będzie zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju 

§ 3 

CELE I ZADANIA W PROJEKCIE 

1 Celem projektu jest zwiększenie dostępności dla 140 (74K i 66M) mieszkańców gminy i miasta Nisko 
do usług zdrowotnych, poprzez utworzenie i udostępnienie pierwszej, publicznej na terenie gminy 
wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego w okresie od maja 2022r. 
do czerwca 2023r. Grupę docelową projektu stanowić będą mieszkańcy gminy i miasta Nisko, 
w szczególności osoby starsze, potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz osoby 
pełniące funkcje opiekuńcze wobec nich z terenu gminy i miasta Nisko. Wypożyczalnia działać będzie 
nieodpłatnie dla mieszkańców gminy i miasta Nisko. Projekt realizowany będzie w ramach 3 zadań:  

1) Przystosowania obiektu na potrzeby działania wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, 
rehabilitacyjnego i wspomagającego.  

2) Zakupu sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego.  

3) Działania wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego w Nisku. 
W efekcie projektu powstanie placówka świadcząca usługi zdrowotne, w postaci nieodpłatnej 
wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego. W ramach projektu 140 
mieszkańców (74K i 66M) skorzysta z oferty projektu, u odbiorców projektu nastąpi poprawa 
sprawności fizycznej po opuszczeniu udziału w projekcie. Dodatkowo w ramach projektu świadczone 
będą usługi instruktażu kierowane jedynie do grupy odbiorców wypożyczalni sprzętu z zakresu 
obsługi wypożyczanego sprzętu. Instruktaże dedykowane są jedynie uczestnikom projektu i ich 
opiekunom, korzystającym z wypożyczonego sprzętu. 
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§ 4 

REKRTUTACJA I DOBÓR 

1. Dokumenty rekrutacyjne i inne informacje związane z rekrutacją i realizowanym Projektem 
dostępne są w Biurze Projektu w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nisku, ul. Fryderyka Chopina 31,  
37-400 Nisko, pokój 19, tel.; 15 841 23 34 oraz na stronie internetowej www.nisko.naszops.pl 

2. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób ciągły, przez cały okres realizacji projektu, tj. 02.05.2022r. 
– 30.06.2023. 

§ 5 

REGULAMIN REKRUTACJI 

1. Rekrutacja prowadzona jest w oparciu o niniejszy Regulamin, za pomocą Formularzy 
rekrutacyjnych.  

2. Dyrektor OPS w Nisku i personel projektu są odpowiedzialni za przeprowadzenie procesu rekrutacji 
oraz dokonanie wyboru Uczestników /czek Projektu.  

3. W przypadku osób małoletnich lub całkowicie ubezwłasnowolnionych składa wszystkie niezbędne 
dokumenty do jej zawarcia, rodzic/przedstawiciel ustawowy/ opiekun prawny. W przypadku 
ustanowienia opiekuna prawnego wymagane jest dołączenie kopii postanowienia sądu 
ustanawiającego opiekuna prawnego.  

4. W przypadku osób, które nie są w stanie samodzielnie dokonać wypożyczenia sprzętu, a nie są 
całkowicie ubezwłasnowolnione, wypożyczenia może dokonać pełnomocnik działający w ich imieniu. 
Do formularza rekrutacyjnego należy dołączyć pisemne pełnomocnictwo (załącznik nr 7) zawierające 
imię i nazwisko osoby upoważnionej, adres zamieszkania, pesel, czytelny podpis osoby udzielającej 
pełnomocnictwa. W przypadku gdy osoba udzielająca pełnomocnictwa nie może pisać - wymagane 
jest zaświadczenie lekarskie potwierdzające ten fakt.  

5. Rekrutacja składa się z następujących etapów:  

a) Publikacja Formularzy rekrutacyjnych: Formularze rekrutacyjne wraz z załącznikami są 

opublikowane na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku www.nisko.naszops.pl. 

Dokumenty będą również dostępne w wersji papierowej w Wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego 

dla mieszkańców gminy i miasta Nisko oraz w Biurze Projektu.  

b) Przyjmowanie zgłoszeń: Kandydat/Kandydatka będą mogli składać wypełnione dokumenty 

rekrutacyjne w Wypożyczalni osobiście lub pocztą tradycyjną, a także przez osoby trzecie, - 

Kandydat/ka może otrzymać pomoc pracownika w wypełnieniu Formularza rekrutacyjnego w sytuacji 

braku możliwości dotarcia do Wypożyczalni lub Biura projektu lub w momencie pojawienia się 

trudności z wypełnieniem formularza w miejscu zamieszkania, po wcześniejszym zgłoszeniu 

telefonicznym zaistniałej potrzeby. 

c) Dokumenty rekrutacyjne dla osób wymagających wypożyczenia sprzętu:  

1) Formularz rekrutacyjny – załącznik nr 1 do Regulaminu.  

2) Zaświadczenie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub specjalisty potwierdzające 

posiadanie statusu osoby niesamodzielnej oraz potwierdzające konieczność korzystania 

z określonego sprzętu – załącznik nr 2 do Regulaminu.  



 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nisku 
ul. Fryderyka Chopina 31,37-400 Nisko 

tel. 15 841 23 34;www.nisko.naszops.pl; email:opsnisko@ops-nisko.pl 

3) Oświadczenie Kandydata/tki o braku możliwości finansowania danego sprzętu ze środków 

publicznych – załącznik nr 3 do Regulaminu. 

4) Pełnomocnictwo - (w przypadku osób, które nie mogą same wypożyczyć sprzętu, a nie są 
całkowicie ubezwłasnowolnione) – załącznik nr 7 do Regulaminu.  

5) Oświadczenie RODO – załącznik nr 11.  

6. Ocena dokumentów rekrutacyjnych: oceny dokumentów rekrutacyjnych dokona Personel 
projektu. Ocena zgłoszeń podzielona będzie na dwa etapy:  

a) Weryfikacja formalna: – sprawdzenie kompletności i poprawności wypełnienia dokumentów 
rekrutacyjnych. Weryfikacja spełnienia kryteriów formalnych: osoba zamieszkała na terenie gminy 
i miasta Nisko (oświadczenie o zamieszkaniu); posiadająca zaświadczenie lekarskie potwierdzające 
posiadanie statusu osoby potrzebującej wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (zgodnie ze skalą 
Barthel) oraz zaświadczenie lekarskie potwierdzające konieczność korzystania z danego sprzętu 
rehabilitacyjnego;  

b) Ocena merytoryczna - sprawdzenie spełniania przez Kandydatów/tki kryteriów merytorycznych na 
postawie Formularza rekrutacyjnego i dokumentacji zgłoszeniowej Weryfikacja spełnienia kryteriów 
merytorycznych osoby. Kryteria premiujące: w przypadku gdy w danej chwili w wypożyczalni nie 
będzie dostępny sprzęt będą premiowane osoby, które spełnią następujące kryteria: po przebytym 
zakażeniu COVID-19, które są w trakcie rehabilitacji pocovidowej (weryfikacja: zaświadczenie od 
lekarza) -10pkt; pilna rehabilitacja (weryfikacja: oświadczenie/zaświadczenie od lekarza) - 10pkt; 
trudna sytuacja materialna (weryfikacja: zaświadczenie z OPS) -5pkt. 

7. W przypadku braków formalnych jest możliwość jednokrotnego uzupełnienia błędów formalnych 
w terminie wskazanym przez Kandydata/Kandydatkę do projektu, takich jak: 

a) brak wymaganych podpisów  

b) brak wymaganych załączników  

c) niewypełnienie wszystkich pól w dokumentach rekrutacyjnych  

8. Kandydat/tka zostanie wezwany do uzupełnienia braków za pośrednictwem poczty tradycyjnej.  

9. Dokumenty rekrutacyjne, które nie zostaną uzupełnione i/lub skorygowane w terminie przez 
Kandydata/tki projektu nie podlegają dalszej ocenie.  

10. W przypadku braku danego rodzaju sprzętu na stanie Wypożyczalni zostanie utworzona lista 
rezerwowa osób chcących skorzystać z usług Wypożyczalni wg daty ich zgłoszenia.  

11. Do projektu zakwalifikowane zostaną wszystkie osoby spełniające kryterium formalne pod 
warunkiem dostępności sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego. 

12. Po pozytywnym rozpatrzeniu (po spełnieniu kryteriów formalnych) dokumentów rekrutacyjnych 
Kandydata/tki do projektu nastąpi podpisanie:  

a) Oświadczenia Uczestnika Projektu - zał. nr 6 do Regulaminu.  

b) Deklaracji Uczestnictwa w projekcie - zał. nr 8 do Regulaminu.  

c) Umowy użyczenia - zał. nr 9 do Regulaminu) 

d) Wypełnienie ankiet ewaluacyjnych.  

13.Do oceny merytorycznej zakwalifikowane zostaną osoby, które złożyły dokumenty do dnia 
w którym sprzęt pielęgnacyjny, rehabilitacyjny i wspomagający został zwrócony do wypożyczali i stał 
się dostępny dla uczestników projektu. 
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14. Po podpisaniu powyższych dokumentów Kandydat/tka staje się Uczestnikiem/czką projektu 
a realizator projektu dostarcza sprzęt pod wskazany adres niezwłocznie w terminie ustalonym 
z Wypożyczającym. 

15. W przypadku rezygnacji Uczestnika/czki projektu z listy rekrutacyjnej na wolne miejsce zostanie 
zakwalifikowana osoba zgłaszająca potrzebę wypożyczenia tego samego rodzaju sprzętu, zgodnie 
z kolejnością na liście rezerwowej.   

16. Do projektu zakwalifikowani zostaną osoby spełniające kryteria formalne oraz uzyskały 
największą liczbą uzyskanych punktów. 

§ 6 

WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU 

W ramach projektu pt. „Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszańców gminy 
i miasta Nisko” przewidziano następujące formy wsparcia:  

1) Bezpłatne wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego na okres do 6-ciu miesięcy z możliwością 
przedłużenia. Użyczanie sprzętu rehabilitacyjnego niesamodzielnym osobom wymagającym wsparcia 
w ich otoczeniu domowym, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność 
potrzebują opieki lub wsparcia w związku z niemożliwością wykonywania co najmniej jednej 
z podstawowych czynności dnia codziennego. Wsparciem zostaną objęte osoby dorosłe, jak i dzieci, 
dla których korzystanie z zaoferowanego przez Wypożyczalnię sprzętu jest niezbędne do poprawy 
i utrzymania ich stanu zdrowia. Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego oprócz usługi wypożyczenia 
sprzętu, będzie również: 

2) Transport sprzętu do i z miejsca zamieszkania Uczestnika Projektu; 

3) Wniesienie i zainstalowanie pod kontrolą pracownika Wypożyczalni w miejscu zamieszkania 
Uczestnika Projektu; 

4) Usługi wstępnego instruktażu z obsługi i doradztwa w zakresie prawidłowego korzystania 
z wypożyczonego sprzętu; 

5) Wsparcie dla Uczestników Projektu sprawujących opiekę nad osobami niesamodzielnymi, 
korzystających z wypożyczalni sprzętu. 

§ 7 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU 

1. Uczestnik Projektu ma prawo do bezpłatnego udziału w projekcie. 

2. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do: 

1) zapoznania się z regulaminem korzystania z wypożyczalni, 

2) zapoznania się z zapisami oraz przestrzegania niniejszego regulaminu, 

3) wypełniania ankiet i udzielania niezbędnych informacji do celów monitoringu projektu w terminie 
do 14 dni od zakończenia udziału w projekcie, 

4) wyrażania zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby projektu, 

5) umożliwienie kontroli przez pracownika wypożyczalni w miejscu zamieszkania Uczestnika projektu, 
celem sprawdzenia czy wypożyczony sprzęt używany jest zgodnie z jego przeznaczeniem 

6) wypełniania wszelkich dokumentów związanych z projektem, 

7) niezwłocznego informowania o zmianach danych osobowych i danych kontaktowych takich jak: 
adres zamieszkania, numery telefonów kontaktowych i innych danych mających wpływ na realizacje 
projektu. 
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§ 8 

ZASADY REZYGNACJI, PRZERWANIA, ZAKONCZENIA UDZIAŁU W PROJEKCIE 

1. Uczestnik Projektu może przerwać lub zrezygnować z udziału w projekcie bez ponoszenia 
konsekwencji, w przypadku gdy rezygnacja nastąpiła z przyczyn nie zależnych od niego. 

2. Rezygnację należy zgłosić do Beneficjenta bezpośrednio po powzięciu informacji o wystąpieniu 
okoliczności uniemożliwiających udział w projekcie. 

3. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie uczestnik projektu zobowiązany jest do złożenia 
pisemnego oświadczenia o powodach rezygnacji lub przedstawienie dokumentu potwierdzającego 
zaistnienie okoliczności przerwania, rezygnacji udziału w projekcie – załącznik nr 12. 

§ 9 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.05.2022 r. i obowiązuje przez cały okres realizacji Projektu. 

2. Realizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. 

3. Nadzór nad realizacją projektu, a także rozstrzyganie spraw nieuregulowanych niniejszym 
Regulaminem, dokonuje Dyrektor OPS w Nisku, Koordynator Projektu wraz z Kierownikiem 
Wypożyczalni. 

4. Wszelkie uwagi i zapytania można kierować do biura projektu pod numer tel.15 841 23 34 lub 
osobiście  37-400 Nisko, ul. Fryderyka Chopina 31. 
 

Załączniki składane na etapie rekrutacji: 
1. Formularz rekrutacyjny – załącznik nr 1.  
2. Zaświadczenie lekarskie potwierdzające posiadanie statusu osoby niesamodzielnej oraz 
potwierdzające konieczność skorzystania ze sprzętu – załącznik nr 2. 
3. Oświadczenie o braku możliwości finansowania danego sprzętu ze środków publicznych – 
załącznik nr 3.  
4. Oświadczenie o sprawowaniu funkcji opiekuńczych wobec osoby niesamodzielnej – załącznik nr 4. 
5. Karta oceny formalno-merytorycznej – załącznik nr 5. 
6. Oświadczenie Uczestnika/czki Projektu – załącznik nr 6.  
7. Pełnomocnictwo – załącznik nr 7.  
8. Deklaracja Uczestnika/czki Projektu – załącznik nr 8.  
9. Umowa użyczenia wraz z załącznikami – załącznik nr 9.  
10. Wykaz sprzętu – załącznik nr 10.  
11. Oświadczenie w związku z przetwarzaniem danych osobowych - załącznik nr 11. 
12. Oświadczenie o rezygnacji z udziału w projekcie  – załącznik nr 12. 
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OŚWIADCZENIA 
 

Świadomy/-a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu karnego przewidującego 
karę pozbawienia wolności do lat 8 za składanie fałszywych zeznań lub zatajenie prawdy oświadczam, 
że dane zawarte w Formularzu Rekrutacyjnym do udziału w projekcie są zgodne z prawdą. Przyjmuję 
do wiadomości, że przedłożenie nieprawdziwego oświadczenia/zaświadczenia lub podanie danych 
w Formularzu Rekrutacyjnym niezgodnych ze stanem faktycznym będzie skutkowało wykluczeniem 
z projektu pt. „Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszańców gminy i miasta 
Nisko” oraz zostanie potraktowane, jako próba wyłudzenia środków finansowych i będzie podlegać 
powiadomieniu właściwych organów ścigania. 
 

 …….............................................  
Data i czytelny podpis Kandydata/-tki opiekuna 
prawnego/ przedstawiciela ustawowego /pełnomocnika 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję oraz zobowiązuję się do przestrzegania postanowień 
Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt. „Utworzenie wypożyczalni sprzętu 
rehabilitacyjnego dla mieszańców gminy i miasta Nisko” realizowanego przez Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Nisku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 
na lata 2014-2020, współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś 
Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych 
i zdrowotnych. Zobowiązuje się do podpisania umowy użyczenia, a także do niezwłocznego 
poinformowania Realizatora projektu Ośrodek Pomocy Społecznej o zmianach danych zawartych 
w formularzu zgłoszeniowym (dane uczestnika/czki, dane kontaktowe, status). Jednocześnie 
przyjmuję do wiadomości możliwość zmiany Regulaminu, o którym mowa i zobowiązuję się 
każdorazowo do zapoznania się ze zmianami w wyżej wymienionym dokumencie w całym okresie 
realizacji Projektu. 
 
 

 …….............................................  
Data i czytelny podpis Kandydata/-tki opiekuna 
prawnego/ przedstawiciela ustawowego /pełnomocnika 

 

Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/-a o przyjętych kryteriach kwalifikacyjnych do udziału 
w projekcie . pt. „Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszańców gminy i 
miasta Nisko” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nisku w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze 
Środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 
8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych. w okresie od 02.05.2022 do 
30.06.2023 i wyrażam zgodę na mój udział w postępowaniu rekrutacyjnym.  
 
 

……............................................. 
 Data i czytelny podpis Kandydata/-tki opiekuna 
prawnego/ przedstawiciela ustawowego /pełnomocnika  
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Oświadczam, że zostałem/zostałam poinformowany/poinformowana, że projekt jest 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 
Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych. 
 
 
 

 …….............................................  
Data i czytelny podpis Kandydata/-tki opiekuna 
prawnego/ przedstawiciela ustawowego /pełnomocnika 

 
 
Oświadczam, że zamieszkuje na terenie województwa podkarpackiego, gminy i miasta  Nisko. 

 
 
 
 …….............................................  
Data i czytelny podpis Kandydata/-tki opiekuna 
prawnego/ przedstawiciela ustawowego /pełnomocnika 

 
 
W przypadku zakwalifikowania do udziału w projekcie „Utworzenie wypożyczalni sprzętu 
rehabilitacyjnego dla mieszańców gminy i miasta Nisko” zobowiązuje się do dostarczenia wszelkich 
dokumentów potwierdzających dane zawarte w Formularzu rekrutacyjnym.  
 

 
 
……...................................................... 
 Data i czytelny podpis Kandydata/-tki opiekuna 
prawnego/ przedstawiciela ustawowego /pełnomocnika 

  



 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nisku 
ul. Fryderyka Chopina 31,37-400 Nisko 

tel. 15 841 23 34;www.nisko.naszops.pl; email:opsnisko@ops-nisko.pl 

Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt. „Utworzenie wypożyczalni sprzętu 

rehabilitacyjnego dla mieszańców gminy i miasta Nisko” 

 

FORMULARZ REKRUTACYJNY 

do projektu pt. „Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszańców gminy i miasta Nisko” 
realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nisku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych 
i zdrowotnych. 
 

Informacje wypełniane przez osobę przyjmującą formularz 

Data i podpis osoby przyjmującej formularz 

 

Data …………………………………..……………… 

 

Podpis ……………………………………..……….. 

Numer formularza 
 

…………………………....…….. 

 

DANE UCZESTNIKA 

Kraj …………………………………………………………………………………. 

Rodzaj uczestnika 

 Indywidualny 

 Pracownik lub przedstawiciel instytucji / podmiotu 

Nazwa instytucji ………………………………………………………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………………………………….... 

Data i miejsce urodzenia …………………………………………………………………………………………………… 

Wiek w chwili przystąpienia do projektu …………………………………………………………………………... 

PESEL ……………………………………………………………………………………………………………….................... 

Seria i numer dowodu osobistego …………………………………………………………………………………….. 

Płeć  

 Kobieta   

 Mężczyzna 
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Wykształcenie 

 Niżej niż podstawowe 

 Podstawowe 

 Gimnazjalne 

 Ponadgimnazjalne 

 Policealne  

 Wyższe 

 

DANE KONTAKTOWE 

Województwo ………………………………………………………………………………………………………………......... 

Powiat ………………………………………………………………………………………………………………..................... 

Gmina ………………………………………………………………………………………………………………...................... 

Miejscowość i kod pocztowy ………………………………………………………………………………………………… 

Ulica, nr budynku/nr lokalu …………………………………………………………………………………………………… 

Numer telefonu ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Adres e-mail ………………………………………………………………………………………………………………............ 

SZCZEGÓŁY WSPARCIA 

Data rozpoczęcia udziału w projekcie ……………………………………………………… 

Data zakończenia udziału w projekcie ……………………………………………………… 

STATUS OSOBY NA RYNKU PRACY W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU 

 Osoba bezrobotna niezarejestrowana w ewidencji urzędów pracy, w tym: 

 Osoba długotrwale bezrobotna 

 Inne  

 Osoba bezrobotna zarejestrowana w ewidencji urzędów pracy, w tym: 

 Osoba długotrwale bezrobotna 

 Inne  

 Osoba bierna zawodowo, w tym: 

 Osoba ucząca się 

- Planowana data zakończenia edukacji w placówce edukacyjnej, w której skorzystano ze 

wsparcia ………………………………….. 

 Osoba nie uczestnicząca w kształceniu lub szkoleniu  

 Inne 
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 Osoba pracująca, w: 

 Administracji rządowej 

 Administracji samorządowej 

 Inne 

  MMPŚ 

 Organizacji pozarządowej 

 Prowadząca działalność na własny rachunek 

 Dużym przedsiębiorstwie  

Wykonywany zawód 

 Inny 

 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 systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej 

 Pracownik ośrodka wsparcia ekonomii Społecznej   

 Pracownik poradni psychologiczno – pedagogicznej 

 Rolnik 

Jestem zatrudniona(y) w …………………………………………………………………………………………………………………… 

(miejsce zatrudnienia) 

 

Sytuacja osoby w momencie zakończenia udziału w projekcie  

 

Zakończenie udziału osoby w projekcie zgodnie z zaplanowaną dla niej ścieżką uczestnictwa 
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STATUS UCZESTNIKA PROJEKTU W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU 

Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia  

 TAK 

 NIE  

 ODMOWA PODANIA INFORMACJI 

 

Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań  

 TAK 

 NIE 

 

Osoba z niepełnosprawnościami 

 TAK 

 NIE  

 ODMOWA PODANIA INFORMACJI 

 

Osoba w innej niekorzystnej sytuacji Społecznej    

 TAK 

 NIE  

 ODMOWA PODANIA INFORMACJI 

 

INFORMACJE O STATUSIE KANDYDATA NA DZIEŃ ZŁOŻENIA FORMULARZA  

1. Spełnienie kryterium formalnego  

 Oświadczam, iż jestem osobą, która ze względu na wiek, stan zdrowia lub 

niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego 

wykonywania co najmniej jeden z podstawowych czynności dnia codziennego. 

 Oświadczam, iż wymagam wsparcia w formie korzystania ze specjalistycznego sprzętu 

rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego, wspomagającego w celu kompensowania utraconej sprawności. 

 Oświadczam, iż na dzień złożenia formularza rekrutacyjnego do projektu zamieszkuje  

w rozumieniu Kodeksu Cywilnego w województwie podkarpackim, na terenie gminy i miasta Nisko.  

 Oświadczam, iż nie posiadam możliwości finansowania danego sprzętu ze środków 

publicznych.  

 
Do Formularza Rekrutacyjnego dołączam Zaświadczenie lekarskie potwierdzające posiadanie przeze 
mnie statusu osoby niesamodzielnej oraz konieczności korzystania ze sprzętu rehabilitacyjnego, 
pielęgnacyjnego lub/i wspomagającego.  
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2. Kryteria premiujące 

 Oświadczam, iż jestem osobą po przebytym zakażeniu COVID-19 i jestem w trakcie 
rehabilitacji pocovidowej (zaświadczenie od lekarza)  

 Oświadczam, iż wymagam pilnej rehabilitacja (oświadczenie/zaświadczenie od lekarza) 
 Oświadczam, iż jestem osobą w trudnej sytuacja materialnej (zaświadczenie z OPS) 

 

2. Pozostałe 

 Oświadczam, iż posiadam orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności 

 Oświadczam, iż posiadam orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności 

 Oświadczam, iż posiadam orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności 

 Oświadczam, iż kandydat do projektu/dziecko poniżej 16 roku życia posiada orzeczenie  

o niepełnosprawności 

 Oświadczam, iż korzystam z pomocy Społecznej   MOPS/GOPS  

 

Zgłaszam zapotrzebowanie na następujący sprzęt, rehabilitacyjny, pielęgnacyjny lub/i wspomagający: 

 

NAZWA SPRZĘTU 

1. …………………………………………………………………………………………….. 

2. ……………………………………………………………………………………………... 

3. ……………………………………………………………………………………………… 

Planowany okres wypożyczenia sprzętu …………………………………………………. 

Wnioskuję o: 

1. Transport sprzętu do miejsca zamieszkania 

 TAK  

 NIE 

2. Poradę indywidualną/instruktaż w zakresie obsługi sprzętu rehabilitacyjnego 

/pielęgnacyjnego/wspomagającego 

 TAK 

 NIE 

    
…………………………………………………………………………… 

Czytelny podpis Kandydata/-tki opiekuna prawnego/ 
przedstawiciela ustawowego /pełnomocnika 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt. „Utworzenie wypożyczalni sprzętu 

rehabilitacyjnego dla mieszańców gminy i miasta Nisko” 

 
..…….............................., dnia.......................  

(miejscowość) 
 
 

(pieczątka ZOZ lub gabinetu lekarskiego) 

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE 

wydane dla potrzeb Wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego  
i wspomagającego dla mieszkańców gminy i miasta Nisko 

Stwierdzam, że: 

Imię i nazwisko pacjenta.............................................................................................................  

Data urodzenia…………………………................................................................................................. 

PESEL……………………………...……………………………………………………………………………………………………..  

Miejsce zamieszkania…………………………………………………………………….……..……………………………… 

1. jest osobą niesamodzielną1 , zgodnie z określoną skalą Barthel ............... (wartość punktowa) oraz 
wymaga korzystania ze sprzętu pielęgnacyjnego/rehabilitacyjnego/wspomagającego: TAK/ NIE 

2. jest osobą po przebytym zakażeniu COVID-19 i jest w trakcie rehabilitacji pocovidowej: TAK/ NIE 

3. potrzebna pilna rehabilitacja: TAK/ NIE 

Rodzaj zalecanego sprzętu pielęgnacyjnego/rehabilitacyjnego/wspomagającego2 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 

Termin użytkowania ......................................................................... (maksymalnie 6 m-cy).  

 
 
 
 
 
…………………………………       …………………………………………… 
Miejscowość, data        (Pieczątka i podpis  

lekarza wydającego zaświadczenie)  

1 Osoba, która ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność potrzebuje opieki lub wsparcia 
w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia 
codziennego, zgodnie e skalą Barthel.  
2 Beneficjent może użyczyć w tym samym okresie 3 sprzęty jednemu/jednej Uczestnikowi/czce projektu. 
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Załącznik nr 1 do Zaświadczenia lekarskiego  

Prosimy o wypełnienie. Jest to wzór Skali Barthel, do którego należy wystawić zaświadczenie. 

Lp. Nazwa czynności 
Wartość 

punktowa 
1.  Spożywanie posiłków:  

0 = nie jest w stanie samodzielnie jeść  
5 = potrzebuje pomocy w krojeniu, smarowaniu masłem itp., lub wymaga 
zmodyfikowanej diety  
10 = samodzielny, niezależny 

 

2.  Przemieszczanie się (z łóżka na krzesło i z powrotem / siadanie):  
0 = nie jest w stanie, nie zachowuje równowagi przy siadaniu  
5 = większa pomoc (fizyczna, jedna, dwie osoby), może siedzieć  
10 = mniejsza pomoc (słowna lub fizyczna) 15 = samodzielny 

 

3.  Utrzymanie higieny osobistej:  
0 = potrzebuje pomocy przy wykonywaniu czynności osobistych  
5 = niezależny przy myciu twarzy, czesaniu się, myciu zębów, goleniu (z zapewnionymi 
pomocami) 

 

4.   Korzystanie z toalety (WC):  
0 = zależny  
5 = częściowo potrzebuje pomocy  
10 = niezależny (zdejmowanie, zakładanie, ubieranie się, utrzymanie higieny 
osobistej) 

 

5.  Mycie, kąpiel całego ciała:  
0 = zależny  
5 = niezależny 

 

6.  Poruszanie się (po powierzchniach płaskich):  
0 = nie porusza się lub może pokonać odległość < 50m 
 5 = niezależny poruszający się na wózku 10 = spacery z pomocą jednej osoby, na 
odległość > 50m  
15 = niezależny (ale może potrzebować pomocy np. laski), na odległości > 50m 

 

7.  Wchodzenie i schodzenie po schodach:  
0 = nie jest samodzielny 
5 = potrzebuje pomocy (fizycznej, przenoszenia) 
10 = samodzielny 

 

8.  Ubieranie i rozbieranie się:  
0 = zależny  
5 = potrzebuje pomocy, ale część czynności może wykonać bez pomocy  
10 = niezależny (w zapinaniu guzików, zamka, sznurowadeł, itp.) 

 

9.  Kontrolowanie stolca / zwieracza odbytu: 
0 = nie panuje nad oddawaniem stolca (lub konieczne jest wykonanie lewatywy)  
5 = przypadkowe zdarzenia bezwiednego oddawania stolca 
10 = kontroluje oddawanie stolca 

 

10.  Kontrolowanie moczu / zwieracza pęcherza moczowego:  
0 = nie panuje nad oddawaniem moczu lub ma założony cewnik i przez to jest 
niesamodzielny) 
5 = przypadkowe zdarzenia bezwiednego oddawania moczu  
10 = kontroluje oddawanie moczu. 

 

Łączna liczba punktów (wynik oceny)  
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Załącznik nr 2 do Zaświadczenia lekarskiego  
 

Wykaz sprzętów w wypożyczalni:  

1. Balkonik statyczny składany 
2. Balkonik dwufunkcyjny składany – krocząco – stały  
3. Balkonik składany statyczny dziecięcy 
4. Podpórka czterokołowa 
5. Podpórka dwukołowa aluminiowa 
6. Stolik do łóżka 
7. Poduszka przeciwobrzękowa dla kobiet po mastektomii 
8. Lampa z podczerwienią 
9. Rurowy materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy 
10. Aparat odwodzący kończynę górną  
11. Balkonik składany na dużych kołach 
12. Wózki inwalidzkie stabilizujące plecy i głowę 
13. Wózki inwalidzkie stabilizujące plecy i głowę z funkcją toaletową 
14. Wózek aluminiowy standard 
15. Wózek inwalidzki stalowy 
16. Wózek inwalidzki stalowy z szybkozłączką i regulowanymi podnóżkami 
17. Wózek inwalidzki aluminiowy z hamulcem pomocniczym 
18. Wózek inwalidzki dla dziecka 
19. Wózek inwalidzki dziecięcy 
20. Pneumatyczny rurowy materac przeciwodleżynowy 
21. Podnośnik transportowy 
22. Koncentrator tlenu 
23. Ssak do oczyszczania dróg oddechowych 
24. Łóżko rehabilitacyjne elektryczne 
25. Czterokołowy balkonik z podpaszkami 
26.  Ambona – podpórka ułatwiająca chodzenie 
27. Przenośny koncentrator tlenu 3l 
28.  Krzesło sedesowe 
29. Krzesło pod prysznic 
30. Siedzisko nawannowe obrotowe 
31. Wózek toaletowy-prysznicowy na małych kołach 
32. Rotor do rehabilitacji kończyn dolnych i górnych 
33.  Drabinka rehabilitacyjna przyłóżkowa do wstawania 
34. Rower stacjonarny magnetyczny 
35.  Bieżnia elektryczna 
36. Pionizator statyczny 
37. Pionizator dynamiczny  
38. Orbitrek do 150kg  
39. Orbitrek powyżej powyżej 150kg 
40. Schodołaz gąsienicowy 
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Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt. „Utworzenie wypożyczalni sprzętu 

rehabilitacyjnego dla mieszańców gminy i miasta Nisko” 

 
 
 

OŚWIADCZENIE O BRAKU MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA SPRZĘTU ZE 
ŚRODKÓW PUBLICZNYCH 

 
Ja niżej 
podpisany/a.…………………………………………………………………………………………………...…………..  

(imię i nazwisko składającego/ej oświadczenie)  
 
Zamieszkały/a:………………………………………………………………………….……………………………………  

(adres zamieszkania: kod, miejscowość, ulica, nr domu/mieszkania)  
 
 
Oświadczam, że nie mam możliwości przyznania dofinansowania z NFZ do sprzętu 
tożsamego do wypożyczanego. 
 
 
 
…………………………………   ………………………………………………..……………………  
         Miejscowość, data 

Czytelny podpis Kandydata/-tki opiekuna prawnego/ 
przedstawiciela ustawowego /pełnomocnika 
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Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt. „Utworzenie wypożyczalni sprzętu 

rehabilitacyjnego dla mieszańców gminy i miasta Nisko” 

 

OŚWIADCZENIE O SPRAWOWANIU FUNKCJI OPIEKUŃCZYCH 
WOBEC OSOBY NIESAMODZIELNEJ 

 
 

Ja niżej podpisany/a.……………………………………………………………………………………………………………….………….. 
 (imię i nazwisko składającego/ej oświadczenie) 

  

Zamieszkały/a:…………………………………………………………………………………………..………………………………………  
(adres zamieszkania: kod, miejscowość, 
ulica, nr domu/mieszkania) 

  

Numer PESEL:…………………………………………………………………………………………………………………….………………… 

 

Oświadczam, że jestem opiekunem faktycznym1 i sprawuję opiekę nad 

.............................................................................., zamieszkałym/łą, ul. 

.................................................. .................................................................................................. (imię i 

nazwisko, adres, osoby, dla której przeznaczony jest sprzęt). 

 

 

 

 …………………………………       ……………………………………………  

Miejscowość, data        Czytelny podpis 

 

 

1
Opiekun faktyczny - osoba pełnoletnia opiekująca się osobą niesamodzielną, niebędąca opiekunem 

zawodowym i niepobierająca wynagrodzenia z tytułu opieki nad osobą niesamodzielną, najczęściej członek 

rodziny. 
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Załącznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt. „Utworzenie wypożyczalni sprzętu 

rehabilitacyjnego dla mieszańców gminy i miasta Nisko” 

KARTA OCENY FORMALNO -MERYTORYCZNEJ 
projektu pt. „Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszańców  

gminy i miasta Nisko” 
 

Kandydat/Kandydatka…………………………………………………………………… 
 
PESEL……………………………………….. 
W dniu ……………………………………… 
 
Kandydat/Kandydatka spełnia*/nie spełnia* formalnych wymogów kwalifikacyjnych warunkujących udział 
w projekcie: 

1) osoba zamieszkała na terenie gminy i miasta Nisko (oświadczenie o zamieszkaniu); 
 

 TAK  NIE 

 
2) posiadająca zaświadczenie lekarskie potwierdzające posiadanie statusu osoby potrzebującej wsparcia w 
codziennym funkcjonowaniu (zgodnie ze skalą Barthel) 
 

 TAK  NIE 

 
3) zaświadczenie lekarskie potwierdzające konieczność korzystania z danego sprzętu rehabilitacyjnego 
 

 TAK  NIE 

 
 zakwalifikowano do dalszej oceny merytorycznej  nie zakwalifikowano do dalszej oceny merytorycznej 

 
Kandydat/Kandydatka spełnia/nie spełnia merytorycznych kryteriów premiujących w projekcie: 

1) po przebytym zakażeniu COVID-19, które są w trakcie rehabilitacji pocovidowej (weryfikacja: 
zaświadczenie od lekarza)-10pkt. ;  

 TAK  NIE 

2) pilna rehabilitacja posiadająca zaświadczenie lekarskie – 10 pkt.  

 TAK  NIE 

3) Trudna sytuacja materialna – 5 pkt.  

 TAK  NIE 

 
Liczba punktów ogółem: ……………….. 
Jeżeli osoba nie spełnia wymogów kwalifikacyjnych, warunkujących udział w projekcie, należy wskazać 
uzasadnienie :  
………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………

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

Osoby weryfikujące warunki udziału Kandydata/tki w Projekcie: 

1. …………………………………………………… 

2. …………………………………………………… 

3. …………………………………………………….  
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Załącznik nr 6 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt. „Utworzenie wypożyczalni sprzętu 

rehabilitacyjnego dla mieszańców gminy i miasta Nisko” 

 

…………………….………...., dnia…………………………….. 

Dane Wnioskodawcy: 

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

Ja, niżej podpisany, oświadczam, że mieszkam obecnie na terenie gminy i miasta Nisko  

 

w  …………………………………..…………………………………….. 

z zamiarem stałego pobytu. 

 

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

Czytelny podpis Kandydata/-tki opiekuna prawnego/ 
przedstawiciela ustawowego /pełnomocnika 
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Załącznik nr 7 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt. „Utworzenie wypożyczalni sprzętu 

rehabilitacyjnego dla mieszańców gminy i miasta Nisko” 

 

 

PEŁNOMOCNICTWO 

dla opiekuna/członka rodziny  

 

Ja niżej podpisany/a upoważniam Pana/ią .………………………………………………………………….…………………, 

zamieszkałego/ą w .....................................….., ul. ...................................................................., 

legitymującego/ącą się dowodem osobistym (lub inny dokument tożsamości np. paszport) o numerze 

 ..............................................., nr PESEL ................................................ do czynności związanych 

z wypożyczeniem sprzętu i składania oświadczeń woli w moim imieniu.  

 

 

 
…………………………………   ………………………………………………..……………………  
         Miejscowość, data 

Czytelny podpis Kandydata/-tki
1
 opiekuna prawnego/ 

przedstawiciela ustawowego /pełnomocnika 

 

 

 

 

1 W przypadku, gdy osoba udzielająca pełnomocnictwa nie może pisać - wymagane jest 

zaświadczenie lekarskie potwierdzające ten fakt.  
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Załącznik nr 8 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt. „Utworzenie wypożyczalni sprzętu 

rehabilitacyjnego dla mieszańców gminy i miasta Nisko” 

 

 

 

DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE 

pt. „Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszańców gminy i miasta Nisko” realizowanego 
przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nisku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś 
Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych. 

 

Ja , niżej podpisana/y .................................................................................................................. 
      (imię i nazwisko)  
Zamieszkała/y ............................................................................................................................. 

.....................................................................................................................................................  
      (dokładny adres)  
 

DEKLARUJĘ 

udział w projekcie pt. „Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszańców gminy i 
miasta Nisko” realizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nisku w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze 
Środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 
8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych. 
Jednocześnie oświadczam że:  

1) zapoznałam/em się z Regulaminem rekrutacji  

2) zapoznałam/em się z Regulaminem wypożyczalni  

3) zobowiązuję się do wypełniania ankiet ewaluacyjnych   

                      

 

 
…………………………………   ………………………………………………..……………………  
         Miejscowość, data 

Czytelny podpis Kandydata/-tki opiekuna prawnego/ 
przedstawiciela ustawowego /pełnomocnika 
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Załącznik nr 9 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt. „Utworzenie wypożyczalni sprzętu 
rehabilitacyjnego dla mieszańców gminy i miasta Nisko” 

UMOWA WYPOŻYCZENIA SPRZĘTU   Nr ……………………………… 

zawarta w dniu ................................... pomiędzy: 

Gminą i Miastem Nisko 
pl. Wolności 14;  37-400 Nisko  
NIP: 6020017509 

reprezentowaną przez  

Ośrodek Pomocy Społecznej 
ul. Fryderyka Chopina 31; 37-400 Nisko 

w imieniu, którego działa Dyrektor OPS w Nisku Elżbieta Tłusta na podstawie 
pełnomocnictwa Burmistrza Gminy i Miasta Nisko nr OK.0052.32.2019 z dnia 06 sierpnia 
2019 r. oraz upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta Nisko nr OK.0052.15a.2021  dnia 18 
października 2021 r. zwanym dalej Wypożyczalnią, a  

Panią/em ………………………………………………………………………………….……...…………………………………… 

PESEL: …………………..………………………………………………..………………………………….…………………………. 

zamieszkałą/ły: …………………………………………………………..……………………………………….……………….. 

legitymującą/y się dowodem osobistym seria/numer: ………………...……………………..………………… 

w przypadku osoby niesamodzielnej reprezentowaną przez: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
(imię i nazwisko opiekuna prawnego /faktycznego /osoby upoważnionej – jeśli dotyczy) 

Nr telefonu do kontaktów : tel: ………………………………………………… 

zwanym dalej Wypożyczającym.  

§ 1 

1. Wypożyczalnia użycza do bezpłatnego użytkowania a Wypożyczający otrzymuje Sprzęt: 

l.p. Nazwa Sprzętu Nr ewidencyjny 
Okres wypożyczenia 

(od – do) 
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2. Po upływie niniejszego terminu Wypożyczający zobowiązuje się do natychmiastowego 
zwrotu Sprzętu bez dodatkowego wezwania w stanie nie pogorszonym, jednakże nie ponosi 
odpowiedzialności za zużycie rzeczy będące następstwem prawidłowego używania.  

3. W przypadku konieczności przedłużenia okresu wypożyczenia sprzętu Wypożyczający 
powiadamia o tym fakcie Wypożyczalnię w formie pisemnej poprzez złożenie oświadczenia 
wraz z zaświadczeniem lekarskim, że obecny stan zdrowia Wypożyczającego wymaga 
dalszego korzystania z wypożyczonego sprzętu. Oświadczenie Wypożyczający składa przed 
upływem okresu wypożyczenia sprzętu ustalonego w zawartej umowie. 

4. Wypożyczalnia może przedłużyć okres użyczenia na podstawie aneksu do niniejszej 
umowy na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. Przekroczenie terminu użyczenia Sprzętu ponad 
termin określony w umowie użyczenia upoważnia Wypożyczalnię do odebrania Sprzętu. 

5. Wypożyczalnia zapewnia transport sprzętu do i od miejsca zamieszkania Wypożyczającego 
wraz z wniesieniem i zobowiązuje się do odbioru, transportu i załadunku użyczonego Sprzętu 
we własnym zakresie i na własny koszt  po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.  

6. Przekazanie sprzętu Wypożyczającemu nastąpi po sprawdzeniu przez pracownika 
Wypożyczalni w obecności Wypożyczającego kompletności sprzętu i prawidłowości jego 
działania, wydaniu Wypożyczającemu niezbędnej instrukcji obsługi oraz po podpisaniu Karty 
Sprzętu. 

§ 2 

Wypożyczający oświadcza, że zapoznał się i przyjął do stosowania: 

1) Regulamin zamieszczony na stronie internetowej www.nisko.naszops.pl , 

2) Instrukcje obsługi oraz zasady użytkowania Sprzętu, jego właściwości i przeznaczenie 
przekazane przez pracowników Wypożyczalni. 

§ 3 

1. Wypożyczający zobowiązuje się używać Sprzęt w sposób odpowiadający jego 
przeznaczeniu i nie oddawać go do używania osobom trzecim w jakimkolwiek celu i pod 
jakimkolwiek tytułem prawnym, włączając w to najem, dzierżawę oraz użyczenie.  

2. W razie uszkodzenia Sprzętu w okresie użyczenia, Wypożyczalnia dokona jego naprawy na 
warunkach udzielonej gwarancji przez dostawcę. Jeżeli uszkodzenie Sprzętu nie będzie 
obejmowało udzielonej gwarancji Wypożyczalnia dokona naprawy na koszt 
Wypożyczającego.  

3. W przypadku całkowitego zniszczenia Sprzętu z powodu okoliczności, za które 
odpowiedzialność ponosi Wypożyczający zobowiązany jest on do zakupu takiego samego 
Sprzętu, a w przypadku gdyby to nie było możliwe zwrotu równowartości tego Sprzętu, 
ustalonego z Wypożyczalnią.  

4. W przypadku zaginięcia Sprzętu Wypożyczający zobowiązany jest do zakupu takiego 
samego Sprzętu, a w przypadku gdyby to nie było możliwe zwrotu równowartości tego 
Sprzętu ustalonego z Wypożyczalnią.  

5. Wypożyczający nie będzie obciążony kosztami naturalnego zużycia wypożyczonego 
Sprzętu. 

6. Wypożyczający nie może korzystać ze sprzętu w celach zarobkowych ani udostępniać go 
osobom trzecim. 
  

http://www.nisko.naszops.pl/
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§ 4 

Wypożyczalnia uprawniona jest do sprawdzania danych przedstawionych przez 
Wypożyczającego oraz kontroli sposobu używania Sprzętu. W przypadku stwierdzenia 
wykorzystywania przedmiotu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub jego zniszczenia, 
Wypożyczalnia ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w trybie natychmiastowym 
i obciążyć Wypożyczającego kosztami ewentualnej naprawy. Wypożyczający zobowiązany 
jest wówczas do niezwłocznego zwrotu Sprzętu.  

§ 5 

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały 
zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.  

§ 6  

Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 
dla każdej ze stron.  

 
 
...........................................      ........................................... 
 
Wypożyczalnia         Wypożyczający  
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Załącznik nr 10 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt. „Utworzenie wypożyczalni sprzętu 
rehabilitacyjnego dla mieszańców gminy i miasta Nisko” 

 

Wykaz sprzętów w wypożyczalni: 
 

Lp. Nazwa Ilość 

1.  Balkonik statyczny składany 15 szt. 

2.  Balkonik dwufunkcyjny składany – krocząco – stały 15 szt. 

3.  Balkonik składany statyczny dziecięcy  5 szt. 

4.  Podpórka czterokołowa 15 szt. 

5.  Podpórka dwukołowa aluminiowa 5 szt. 

6.  Stolik do łóżka 5 szt. 

7.  Poduszka przeciwobrzękowa dla kobiet po mastektomii 10 szt. 

8.  Lampa z podczerwienią 6 szt. 

9.  Rurowy materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy 5 szt. 

10.  Aparat odwodzący kończynę górną 2 szt 

11.  Balkonik składany na dużych kołach 15 szt. 

12.  Wózki inwalidzkie stabilizujące plecy i głowę  5 szt. 

13.  Wózki inwalidzkie stabilizujące plecy i głowę z funkcją toaletową  5 szt. 

14.  Wózek aluminiowy standard 5 szt. 

15.  Wózek inwalidzki stalowy 5 szt. 

16.  Wózek inwalidzki stalowy z szybkozłączką i regulowanymi podnóżkami 2szt 

17.  Wózek inwalidzki aluminiowy z hamulcem pomocniczym 2 sz. 

18.  Wózek inwalidzki dla dziecka 4 szt. 

19.  Wózek inwalidzki dziecięcy 4 szt. 

20.  Pneumatyczny rurowy materac przeciwodleżynowy 10 szt. 

21.  Podnośnik transportowy 10 szt. 

22.  Koncentrator tlenu 20szt 

23.  Ssak do oczyszczania dróg oddechowych 10 szt. 

24.  Łóżko rehabilitacyjne elektryczne 40 szt. 

25.  Czterokołowy balkonik z podpaszkami  5 szt. 

26.  Ambona – podpórka ułatwiająca chodzenie  3 szt. 

27.  Przenośny koncentrator tlenu 3l 10 szt. 

28.  Krzesło sedesowe 10 szt. 

29.  Krzesło pod prysznic  10 szt. 

30.  Siedzisko nawannowe obrotowe 5 szt. 

31.  Wózek toaletowy-prysznicowy na małych kołach  10 szt. 

32.  Rotor do rehabilitacji kończyn dolnych i górnych  10 szt. 

33.  Drabinka rehabilitacyjna przyłóżkowa do wstawania  6 szt. 

34.  Rower stacjonarny magnetyczny 10 szt. 

35.  Bieżnia elektryczna  10 szt. 

36.  Pionizator statyczny  2szt 

37.  Pionizator dynamiczny  5 szt. 

38.  Orbitrek do 150kg  1 szt. 

39.  Orbitrek powyżej powyżej 150kg  1 szt. 

40.  Schodołaz gąsienicowy 1 szt. 
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Załącznik nr 11 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt. „Utworzenie wypożyczalni sprzętu 
rehabilitacyjnego dla mieszańców gminy i miasta Nisko” 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU 

(obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 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.119.1), dalej „RODO”) 

 

 

W związku z przystąpieniem do Projektu pt. „Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla 
mieszańców gminy i miasta Nisko” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nisku w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 
współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa VIII 
Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, 
przyjmuję do wiadomości, iż: 

1. Administratorem moich danych osobowych, w ramach zbioru: Regionalny Program 

Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, dalej „zbiór danych RPO WP 

2014-2020” jest Zarząd Województwa Podkarpackiego - pełniący funkcję Instytucji 

Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 

2014-2020, z siedzibą: 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4. 

2. Administratorem moich danych osobowych, w ramach zbioru: Centralny system 

teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych, dalej „zbiór danych CST”, 

jest Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, z siedzibą w: 00-926 Warszawa, ul. Wspólna 

2/4. 

3. Osobą wyznaczoną przez Instytucję Pośredniczącą w realizacji Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, dalej  

„IP WUP” – w zakresie zapewnienia zgodności przetwarzania danych osobowych jest: 

Inspektor Ochrony Danych - Damian Chaber; nr tel.: (17) 8509 232; e-mail: iod@wup-

rzeszow.pl. 

4. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Projektu pn. „Utworzenie 

wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszańców gminy i miasta Nisko” 

w szczególności, w odniesieniu do: 

1) zbioru danych RPO WP 2014-2020: w zakresie: aplikowania o środki unijne i realizacji 

projektów, w szczególności potwierdzania kwalifikowalności wydatków, udzielania 

wsparcia uczestnikom projektów, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, 

sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych, w tym zapewnienie realizacji 

obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania do publicznej wiadomości 

informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie – w ramach Regionalnego Programu 

mailto:iod@wup-rzeszow.pl
mailto:iod@wup-rzeszow.pl
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Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, dalej „RPO WP 2014-

2020”; 

2) zbioru danych CST, w zakresie: 

a) zarządzania, kontroli, audytu, sprawozdawczości i raportowania w ramach 

realizacji programów operacyjnych polityki spójności, finansowanych 

w perspektywie finansowej 2014-2020, 

b) zapewnienia realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania 

do publicznej wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie 

z funduszy polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020. 

5. Podstawą przetwarzania danych osobowych w zakresie:  

1) zbioru danych RPO WP 2014-2020 jest art. 6 ust. 1 lit. c i e oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO, 

w związku z przepisami:  

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.), dalej „Rozporządzenie ogólne”; 

b) 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.), „dalej ustawa wdrożeniowa”. 

2) zbioru danych CST jest art. 6 ust. 1 lit. c i e oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO w związku 

z przepisami: 

a) Rozporządzenia ogólnego; 

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.347.470); 

c) 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.286.1); 

d) ustawy wdrożeniowej. . 

6. IP WUP będzie przetwarzać następujące kategorie danych1:  

                                                           
1 Należy wybrać odpowiednio. Zgodnie z §22 e ust. 2 OWRP (odpowiednio: §20 e ust 2 OWRP rozliczanego w oparciu o uproszczone metody 
rozliczeń) „Beneficjent jest zobowiązany do każdorazowego weryfikowania i dostosowania zakresu powierzonych  
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1) Kraj,  
2) Rodzaj uczestnika,  
3) Nazwa instytucji,  
4) Imię,  
5) Nazwisko,  
6) PESEL,  
7) NIP,  
8) Płeć,  
9) Wiek w chwili przystępowania do projektu,  
10) Wykształcenie,  
11)  Adres: Ulica, Nr budynku, Nr lokalu, Kod pocztowy, Poczta, Miejscowość, Kraj, 

Województwo, Powiat, Gmina,  
12) Nr telefonu,  
13) Nr faksu,  
14) Adres e-mail,  
15) Adres strony www, 
16) Data rozpoczęcia udziału w projekcie,  
17) Data zakończenia udziału w projekcie,  
18) Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu, 
19) Planowana data zakończenia edukacji w placówce edukacyjnej, w której skorzystano 

ze wsparcia,   
20) Wykonywany zawód,  
21) Zatrudniony w (miejsce zatrudnienia),  
22) Sytuacja osoby w momencie zakończenia udziału w projekcie,  
23) Zakończenie udziału osoby w projekcie zgodnie z zaplanowaną dla niej ścieżką 

uczestnictwa,  
24) Rodzaj przyznanego wsparcia,  
25) Data rozpoczęcia udziału we wsparciu,  
26) Data zakończenia udziału we wsparciu,  
27) Data założenia działalności gospodarczej,  
28) Kwota przyznanych środków na założenie działalności gospodarczej,  
29) PKD założonej działalności gospodarczej,  
30) Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego  

pochodzenia, 
31) Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań, 
32) Osoba z niepełnosprawnościami, 
33) Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących,  
34) W tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu,  
35) Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci 

pozostających na utrzymaniu,  
36) Osoba w innej niekorzystnej sytuacji Społecznej   (innej niż wymienione powyżej); 
37) Przynależność do grupy docelowej zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi  

Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020/zatwierdzonym do realizacji Rocznym Planem 
Działania/zatwierdzonym do realizacji wnioskiem o dofinansowanie projektu,  

                                                                                                                                                                                     
do przetwarzania danych osobowych, przy czym zakres ten nie może być szerszy niż określony w Załączniku Nr 5, tj. dane osobowe muszą 
być adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów w których są przetwarzane, zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. c RODO  
– pod rygorem ponoszenia odpowiedzialności prawnej z tego tytułu. W przypadku powierzenia przetwarzania danych osobowych: 
podmiotom świadczącym usługi na rzecz Beneficjenta i Partnerom – Beneficjent zobowiązuje się do zapewniania, że podmioty te nie będą 
przetwarzać danych osobowych w celu i w zakresie szerszym niż niezbędny do prawidłowej realizacji umowy świadczenia usług/umowy 
partnerstwa – i wynikający z niniejszej Umowy oraz zostaną na nich nałożone wszelkie obowiązki nałożone na Beneficjenta, określone  
w niniejszej Umowie”. 
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38) Kwota wynagrodzenia,  
39) Numer rachunku bankowego, 
40) Dane konieczne do przeprowadzenia badań ewaluacyjnych wskaźników rezultatu 

długoterminowego określonych dla osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020, 
współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

7. Zgodnie z art. 10 ustawy wdrożeniowej - Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020 

powierzyła w drodze porozumienia, zadania związane z realizacją RPO WP  

2014-2020:   

1) IP WUP - Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Rzeszowie, z siedzibą: ul. Adama 

Stanisława Naruszewicza 11, 35-055 Rzeszów; 

2) Instytucji Pośredniczącej z zakresu realizacji instrumentu Zintegrowane Inwestycje 

Terytorialne w ramach RPO WP 2014-2020, zawiązanej w formie, o której mowa w 

art. 30 ust. 4 ustawy wdrożeniowej, realizującej zadania związane z przygotowaniem i 

wdrażaniem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach RPO WP 2014-2020 

- Stowarzyszeniu Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, ul. Rynek 5, 35-064 

Rzeszów, telefon kontaktowy: 17 858 14 90: 

- z zastrzeżeniem zapewnienia wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków 

technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie danych w ramach ww. zbiorów danych 

osobowych spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane osobowe dotyczą. 

8. IP WUP, na podstawie udzielonego przez Instytucję Zarządzającą RPO WP upoważnienia do 

dalszego powierzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych, w celu 

prawidłowej realizacji Projektu, powierzyła jego Beneficjentowi - Ośrodkowi Pomocy 

Społecznej w Nisku 

37-400 Nisko u. Fryderyka Chopina 31; tel. 15 841 23 34 (Nazwa, Adres i Dane kontaktowe 

Beneficjenta) - z zastrzeżeniem zapewnienia wystarczających gwarancji wdrożenia 

odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie danych w ramach 

ww. zbiorów danych osobowych spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane 

osobowe dotyczą oraz każdorazowego weryfikowania i dostosowania zakresu powierzonych 

do przetwarzania danych osobowych. 

9. Beneficjent, na mocy udzielonego przez IP WUP upoważnienia do dalszego powierzania 

powierzonych do przetwarzania danych osobowych, w celu prawidłowej realizacji Projektu, 

powierzył ich przetwarzanie: 

1) w ramach zbioru RPO WP 2014-2020 - Partnerom Projektu ……………………-----……….… 

(Nazwa, Adres i Dane kontaktowe Partnerów) oraz podmiotom świadczącym usługi 

na rzecz Beneficjenta BA-CAR Beata Walec ul. Sopocka 114, 37-400 Nisko; tel. 

668 304 123 (Nazwa, Adres i Dane kontaktowe tych podmiotów); 

2) w ramach zbioru CST - podmiotom świadczącym usługi na rzecz Beneficjenta 

………………-----……………….… (Nazwa, Adres i Dane kontaktowe tych podmiotów), z 

zastrzeżeniem zapewnienia wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich 

środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie danych w ramach ww. 

zbiorów danych osobowych spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których 

dane osobowe dotyczą oraz każdorazowego weryfikowania i dostosowania zakresu 

powierzonych do przetwarzania danych osobowych, przy jednoczesnym braku 

możliwości ich dalszego powierzenia. 
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10. Moje dane osobowe mogą być przetwarzane w Lokalnym Systemie Informatycznym (IP 

WUP), przeznaczonym do obsługi procesu naboru wniosków o dofinansowanie realizacji 

projektów w zakresie osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020. IP WUP powierzyła 

przetwarzanie danych osobowych w Lokalnym Systemie Informatycznym (LSI WUP) 

Wykonawcy – podmiotowi odpowiedzialnemu za rozwój/modyfikację, utrzymanie oraz 

wsparcie techniczne LSI WUP, pod warunkiem, że System ten będzie zapewniać adekwatny 

stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzykom związanym z przetwarzaniem danych 

osobowych, o którym mowa w art. 32 RODO oraz zapewnienia wdrożenia odpowiednich 

środków, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane 

dotyczą. Wykonawca– podmiot, o którym mowa wyżej, może powierzyć przetwarzanie 

danych osobowych podmiotom świadczącym usługi na rzecz Wykonawcy – z zastrzeżeniem 

zapewnienia prawidłowej ochrony danych osobowych. 

11. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne 

na zlecenie ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, Instytucji Zarządzającej, Instytucji 

Pośredniczącej lub Beneficjentom.  

12. Moje dane mogą zostać udostępnione, m.in. podmiotom dokonującym oceny, ekspertyzy, jak 

również podmiotom zaangażowanym, w szczególności w: proces audytu, ewaluacji i kontroli 

RPO WP 2014-2020,- zgodnie z obowiązkami wynikającymi m.in. z: Rozporządzenia ogólnego 

i ustawy wdrożeniowej. 

13. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

14. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 30 dni roboczych od dnia 

zakończenia obowiązywania okresu archiwizowania danych, o którym mowa w art. 140 ust. 1 

Rozporządzenia ogólnego oraz art. 23 ust. 3 ustawy wdrożeniowej lub od dnia wygaśnięcia 

zobowiązań wynikających z innego przepisu prawa, w tym ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o 

narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217, z późn. zm.), o ile 

przetwarzanie powierzonych do przetwarzania danych osobowych jest niezbędne do 

spełnienia obowiązku wynikającego z tego przepisu prawa. 

15. Zapoznałem/am się z treścią rozdziału III RODO, dot. praw osoby, której dane dotyczą. Mam 

prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia 

przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Na podstawie art. 

17 ust. 3 lit. b i d RODO, zgodnie z którym nie jest możliwe usunięcie danych osobowych 

niezbędnych, w szczególności do: 

1) wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa 

Unii lub prawa państwa członkowskiego; 

2) celów archiwalnych w interesie publicznym: 

- jak również mając na uwadze cel i podstawę prawną przetwarzania danych w ramach RPO 

WP 20104-2020, nie przysługuje mi prawo do usunięcia albo przenoszenia tych danych. 

Ponadto, mam prawo skorzystać z przysługujących jej uprawnień, o których mowa w RODO - 

w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. 

16. Moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w 

tym decyzji będących wynikiem profilowania.  
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17. Mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2. 

18. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek jest warunkiem koniecznym otrzymania 

wsparcia, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia 

wsparcia w ramach Projektu. 

19. W ciągu 4 tygodni po zakończeniu udziału w Projekcie udostępnię dane dot. mojego statusu 

na rynku pracy oraz informację nt. udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania 

kwalifikacji lub nabycia kompetencji.2 

20. W ciągu 3 miesięcy po zakończeniu udziału w Projekcie udostępnię dane dot. mojego statusu 

na rynku pracy3. 

 

 

 

 
…………………………………   ………………………………………………..……………………  
         Miejscowość, data 

Czytelny podpis Kandydata/-tki opiekuna prawnego/ 
przedstawiciela ustawowego /pełnomocnika 

                                                           
2 Jeśli dotyczy. 
3 Jeśli dotyczy. 
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Załącznik nr 12 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt. „Utworzenie wypożyczalni sprzętu 

rehabilitacyjnego dla mieszańców gminy i miasta Nisko” 

 

 

OŚWIADCZENIE O REZYGNACJI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE 

 

 

................................................................................................................................................................... 

(Imię i nazwisko) 

 

 ..................................................................................................................................................................  

(PESEL) 

Ja, niżej podpisany/a oświadczam, iż rezygnuję z udziału w projekcie pt. „Utworzenie wypożyczalni 

sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszańców gminy i miasta Nisko” realizowanego przez Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Nisku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług 

społecznych i zdrowotnych. 

Jednocześnie informuję, iż przyczyną mojej rezygnacji z udziału w projekcie jest: 

  

................................................................................................................................................................... 

 

Ponadto oświadczam, iż ww. powody rezygnacji nie były mi znane w momencie rozpoczęcia udziału  

w projekcie oraz że zapoznałem/łam się z zasadami rezygnacji z uczestnictwa w projekcie zawartymi  

w regulaminie rekrutacji i uczestnictwa.  

 

 
…………………………………   ………………………………………………..……………………  
         Miejscowość, data 

Czytelny podpis Kandydata/-tki opiekuna prawnego/ 
przedstawiciela ustawowego /pełnomocnika 

 


