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Oświadczenie o kwalifikowalnościci  

(deklaracja uczestnictwa, formularz rekrutacyjny/ zgłoszeniowy)  
 

uczestnika projektu pt. „Wejdź na rynek pracy z POWERem” (numer naboru: POWR.01.02.01-IP.13-24-

001/16), realizowanego przez HUMANEO w ramach Działania 1.2 „Wsparcie osób młodych pozostających 

bez pracy na regionalnym rynku pracy”, Poddziałania 1.2.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu 

Społecznego”. 

 
 

Część I. Oświadczenie dot. kryteriów zawartych we wniosku o dofinansowanie. 

 

Ja, niżej podpisy(a) ___________________________________________ (imię i nazwisko) oświadczam, iż 

spełniam warunki udziału w projekcie pt. „Wejdź na rynek pracy z POWERem” ponieważ: 

 

Kryteria zawarte we wniosku o dofinansowanie: 

- jestem w wieku _________ lat (poniżej 30 roku życia / w wieku 15-29 lat); 

- płeć _________ („K” - kobieta lub „M” - mężczyzna); 

- mieszkam w ___________________________ (miejsce zamieszkania w rozumieniu Kodeksu Cywilnego 

w województwie śląskim);  

- jestem bez pracy, nie uczestniczę w kształceniu i szkoleniu (młodzież  NEET wg definicji PO WER 2014-

2020); 

- nie uczestniczę w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym; 

- nie uczestniczę w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie 

umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub potrzebnych do wykonywania pracy finansowanych ze środków 

publicznych w ciągu ostatnich 4 tygodni; 

- [TAK / NIE] - jestem bierny zawodowo; 

- [TAK / NIE] - jestem osoba bezrobotną; 

- [TAK / NIE] - jestem osobą długotrwale bezrobotną...............................................(okres pozostawania bez 

zatrudnienia) 

- nie jestem zarejestrowana(y) w urzędzie pracy (dotyczy osób bezrobotnych); 

- [TAK / NIE] - jestem osobą niepełnosprawną - osoba niepełnosprawna załącza do oświadczenia stosowny 

dokument potwierdzający niepełnosprawność (orzeczenie o niepełnosprawności); 

- nie zaliczam się do kategorii osób zdefiniowanych dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1 PO WER 

- grupą docelową nie będą osoby, dla których dedykowane wsparcie będzie udzielane w ramach Po-

ddziałania 1.3.1 PO WER, tj. z wyłączeniem młodzieży z pieczy zastępczej opuszczającej pieczę (do roku 

po opuszczeniu instytucji pieczy) ze szczególnym uwzględnieniem wychowanków pieczy zastępczej po-

wyżej 15 roku życia, którzy po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej powrócili do rodzin 

naturalnych, wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy założyli własne gospodarstwo 

domowe, wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy usamodzielniają się i mają trud-
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ności ze znalezieniem zatrudnienia po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej; matki opusz-

czające pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy); absolwenci młodzieżowych ośrodków wycho-

wawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (do roku po opuszczeniu); absolwenci specjalnych 

ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych (do roku po opuszczeniu); 

matki przebywające w domach samotnej matki; osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty 

śledcze (do roku po opuszczeniu) 

 
- oświadczam, iż spełniam następujący warunek: grupami wyłączonymi ze wsparcia są osoby odbywające 

karę pozbawienia wolności oraz osoby, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług ryn-

ku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej 

integracji o charakterze społecznym, w tym do osób zakwalifikowanych do III profilu pomocy i skierowa-

nych do objęcia Programem  ktywizacja i  ntegracja w oparciu o ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pro-

mocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; 

- deklaruje udział w projekcie pt. „Wejdź na rynek pracy z POWERem”; 

- wyrażam zgodę na wpisanie mnie na listę podstawową lub rezerwową uczestników projektu; 

- wyrażam zgodę na zweryfikowanie moich danych z dokumentem tożsamości (przez pracownika projektu), 

- wyrażam zgodę na przeprowadzenie w trakcie rekrutacji diagnozy motywacji i predyspozycji zawodowych 

w celu wyłonienia osób najbardziej zmotywowanych do zmiany sytuacji na rynku pracy; 

- przyjmuje do wiadomości, iż pierwszeństwo do udziału w projekcie przysługuje osobom długotrwale bez-

robotnym (5 pkt.), niepełnosprawnym (5 pkt.), bez kwalifikacji zawodowych / bez doświadczenia zawodo-

wego (4 pkt.) - kryteria premiujące; 

- przyjmuje do wiadomości, iż wsparciem projektu zostaną objęte  152 osoby;  

- poznałem(am) i akceptuję zasady projektu pt. „Wejdź na rynek pracy z POWERem”, w tym zasady rekru-

tacji; 

- zostałem(am) poinformowany(a) o źródle finansowania projektu pt. „Wejdź na rynek pracy z POWERem”, 

- wezmę udział we wszystkich zaplanowanych dla mnie formach wsparcia; 

- zobowiązuje się podpisać w dniu pierwszej formy wsparcia umowę o uczestnictwo w projekcie; 

- zobowiązuje się poddać ewaluacji i monitoringowi oraz przekazać informacje o mojej sytuacji po ukończe-

niu projektu, w szczególności do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie danych określonych w Wy-

tycznych w zakresie monitorowania oraz do 3 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie dokumentów 

potwierdzających osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej;  

 

*niepotrzebne skreślić 
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Część II. Oświadczenie dot. danych osobowych. 

- W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Wejdź na rynek pracy z POWERem” przyjmuję do wiadomo-

ści, iż: 

- Administratorem moich danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełniący 

funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, mający 

siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa. 

- 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  – da-

ne osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

(PO WER) na podstawie:  

- w odniesieniu do zbioru „Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój”: 

- rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia  

17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-

gionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rol-

nego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 

ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europej-

skiego 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 finansowa-

nych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.); 

- w odniesieniu do zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyj-

nych”:  

- rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia  

17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-

gionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rol-

nego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 

ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europej-

skiego 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, 
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- ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowa-

nych 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 zarządzający-

mi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str. 1). 

- Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu „Wejdź na rynek pracy z 

POWERem”, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitorin-

gu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach PO 

WER. 

- Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej - – Wojewódzki Urząd 

Pracy w Katowicach, ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice (nazwa i adres właściwej Instytucji Pośredniczą-

cej), beneficjentowi realizującemu projekt  - Humaneo, ul. Nawojowska 12, 33-300 Nowy Sącz (nazwa i 

adres beneficjenta) oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu - 

Tag-Consulting, ul. Łukowa 18A/5, Łódź, Adrian Wronka Pretender , ul. Piotrowska 173/102, Łódź (nazwa 

i adres ww. podmiotów). 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 kontrole i audyt w ramach PO WER. 

- Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a a odmowa ich podania jest równo-

znaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu. 

- 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 kwali-

fikacji lub nabycia kompetencji. 

- W ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dotyczące mojego statusu 

na rynku pracy. 

- W celu potwierdzenia kwalifikowalności wydatków w projekcie moje dane osobowe takie jak imię (imiona), 

nazwisko PESEL, nr projektu, data rozpoczęcia udziału w projekcie, data zakończenia udziału w projek-

cie, kod tytułu ubezpieczenia, wysokość składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, wysokość składki z 

tytułu ubezpieczenia wypadkowego mogą być przetwarzane w zbiorze „Zbiór danych osobowych z ZUS”, 

którego administratorem jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego. Przetwarzanie moich da-

nych 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 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) na podstawie1: 

                                                 
1
 Przetwarzanie danych osobowych w zbiorze Zbiór danych osobowych z ZUS dotyczy sytuacji, w której umowa o dofinansowanie projektu została 

zawarta z Beneficjentem przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub Wojewódzki Urząd Pracy. 
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- rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia  

17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-

gionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rol-

nego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 

ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europej-

skiego 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 finansowa-

nych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.), 

- ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z  2017 r. poz. 1778, z 

późn. zm.). 

- Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej -  – Wojewódzki 

Urząd Pracy w Katowicach, ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice (nazwa i adres właściwej Instytucji Po-

średniczącej), beneficjentowi realizującemu projekt  - Humaneo, ul. Nawojowska 12, 33-300 Nowy Sącz 

(nazwa i adres beneficjenta) oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji pro-

jektu - Tag-Consulting, ul. Łukowa 18A/5, Łódź, Adrian Wronka Pretender , ul. Piotrowska 173/102, Łódź 

(nazwa i adres ww. podmiotów). Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym 

badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta.  Mo-

je dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie In-

stytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach PO WER. 

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

- Moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

- Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Programu Operacyjnego Wiedza Eduka-

cja Rozwój 2014 -2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji. 

- Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres poczty elektro-

nicznej: iod@miir.gov.pl lub adres poczty ……………………………………………….. (gdy ma to zastoso-

wanie - należy podać dane kontaktowe inspektora ochrony danych u Beneficjenta). 

- Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest  Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

- Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarza-

nia. 

 

 

 

mailto:iod@miir.gov.pl
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Część III. Metryka danych osobowych dla potrzeb sprawozdawczości. 

 

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o możliwości odmowy podania danych wrażliwych oraz o 

obowiązku przekazania danych, o których mowa w załączniku nr 1 i 2 do „Rozporządzenia EFS”. 

  

Kraj: _______________________ 

Rodzaj uczestnika: indywidualny 

 mię: _______________________ 

Nazwisko: ___________________ 

PESEL: _____________________ 

Płeć: _________ (K / M)  

Wiek w chwili przystąpienie do projektu: ________ 

Wykształcenie: *podstawowe / gimnazjalne / ponadgimnazjalne / policealne / wyższe (*zaznaczyć właściwe) 

Dane kontaktowe: 

Województwo: _________________________ 

Powiat: _______________________________ 

Gmina: _______________________________ 

Miejscowość: __________________________ 

Ulica: ________________________________ 

Nr budynku: ___________________________ 

Nr lokalu: _____________________________ 

Kod pocztowy: _________________________ 

Obszar wg stopnia urbanizacji (DEGURBA): __________ (dane generowane automatycznie przez system 

sprawozdawczy - wypełnia przyjmujący oświadczenie) 

Telefon kontaktowy: _____________________________ 

Adres e-mail: __________________________________ 

 
Status na rynku pracy: *bezrobotny   długotrwale bezrobotny   bezrobotny nie zarejestrowany w PUP   bierny 

zawodowo   bierny zawodowo, nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu / pracujący, łącznie z prowa-

dzącymi działalność na własny rachunek (*zaznaczyć właściwe) 

Zawód: _______________________ 

 

Status w chwili przystąpienia do projektu (proszę zaznaczyć „x” lub podkreślić „brak zgody”): 

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

wrażliwe - brak zgody 

Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań: ____ 

Osoba z niepełnosprawnościami: _____ dane wrażliwe - brak zgody 
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Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących: _____ 

 w tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu: ____ 

Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na utrzyma-

niu: ____ 

Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione powyżej): _____ dane wrażliwe - 

brak zgody 
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Podpisy i odebranie oświadczeń, o których mowa w częściach oświadczenia nr I, II oraz III. 

Oświadczam, iż ww. dane są prawdziwe i kompletne oraz zostałam(em) pouczony o odpowiedzialności za 

składanie fałszywych oświadczeń.  

 

 

_______________     ___________________________________ 

miejscowość, data      czytelny podpis składającego oświadczenie* 

 

 

 

 

_________________     ________________________________ 

pieczęć Beneficjenta     podpis osoby przyjmującej oświadczenie** 

 

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

prawnego opiekuna. 

**Potwierdzenie zweryfikowania danych osobowych z dokumentem tożsamości.  


