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WNIOSEK O UCZESTNICTWO W PROJEKCIE  

RPDS.09.01.01-02-0027/19 „AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA JEST KOBIETĄ” 

1. Należy wypełnić czytelnie (najlepiej drukowanymi literami) 
2. Należy wypełnić wszystkie wymagane pola 
3. W miejscach wyboru należy postawić krzyżyk 
4. W rubryce, niedotyczącej danego Kandydata/Kandydatki, wymagane jest wpisanie „NIE DOTYCZY” 

 

UWAGA !!! 
Jeżeli dana rubryka nie dotyczy osoby zainteresowanej należy umieścić zapis „nie dotyczy” albo zakreślić 

(elektronicznie lub odręcznie) pole wyboru „nie dotyczy”. 
Nie należy usuwać jakichkolwiek treści załącznika  

Dane teleadresowe 

Imię i nazwisko:  

Płeć  Kobieta 
 Mężczyzna 

PESEL:  

Adres zamieszkania 

(w rozumieniu przepisów 
Kodeksu Cywilnego) 

 

Nazwa gminy  

(dotyczy adresu zamieszkania) 

 

Adres do korespondencji 
(wypełnić tylko w przypadku 
gdy różni się z adresem 
wskazanym powyżej) 

 

Miejsce zamieszkania:  

 miejski (obszar położony w granicach administracyjnych miast) 
 wiejski (teren położony poza granicami administracyjnymi miast - 

obszary gmin      wiejskich oraz część wiejska (leżąca poza miastem) 
gminy miejsko-wiejskiej) 
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Województwo 
Województwo dolnośląskie 

□ tak 
□ nie 

Tel. kontaktowy 

(UWAGA !!! Pole 
obowiązkowe !!! W 
przypadku braku osobistego 
numeru telefonu, należy 
wskazać numer należący do 
innej osoby, która umożliwi 
nawiązanie kontaktu z 
Kandydatem) 

□ Nr telefonu osobistego 
□ Nr telefonu należący do innej osoby  

 

 

Nr telefonu:……………………………… 

Adres e-mail  

 

 

Data i miejsce urodzenia 

(W przypadku braku PESEL) 

 

 

Wiek  
(liczba pełnych skończonych 
lat, obliczona na dzień 
złożenia Wniosku o 
uczestnictwo w projekcie) 

 

 

 

Wykształcenie 

Wykształcenie 

 Niższe niż podstawowe 
 Podstawowe 
 Gimnazjalne 
 Ponadgimnazjalne (dotyczy także osób, które posiadają 

wykształcenie średnie lub zasadnicze zawodowe)  
 Pomaturalne (dotyczy osób, które ukończyły szkołę policealną, ale 

nie ukończyły studiów wyższych)  
 Wyższe (dotyczy osób, które posiadają wykształcenie wyższe 

(uzyskały tytuł licencjata lub inżyniera lub magistra lub doktora). 
Ukończone szkoły (szkoły „podstawowe” należy wymienić tylko w 
przypadku gdy stanowią jedyne uzyskane wykształcenie) / uczelnie: 

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

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

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

Status na rynku pracy 

 Bezrobotny  zarejestrowany w PUP 
 Bezrobotny niezarejestrowany w PUP (tj. osoba pozostająca bez 

pracy, gotowa do jej podjęcia i aktywnie poszukująca zatrudnienia) 
 Bierny zawodowo (tj. osoba która nie jest bezrobotna w rozumieniu 
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definicji powyżej, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły 
roboczej tzn. nie pracuje i nie jest bezrobotna)  

 Inny ……………………............................................................................... 
 

Bezrobotny (wypełnić tylko 
w przypadku, gdy powyżej 
zaznaczono „Bezrobotny”) 

 Krócej niż 6 miesięcy  
 Co najmniej 6 miesięcy 
 Co najmniej 12 miesięcy  
 Co najmniej 24 miesięcy 

Bierny zawodowo 
(wypełnić jeśli powyżej 
zaznaczono „Bierny 
zawodowo”) 

 
 Jestem uczniem/studentem studiów stacjonarnych 
 Przebywam na urlopie wychowawczym 
 Jestem emerytem/rencistą 
 Inne..................................................................................................... 

 

 

Jestem członkiem rodziny 
bezpłatnie pomagającym 
osobie prowadzącej 
działalność gospodarczą 

 

 
 Tak 
 Nie 

Orzeczenie o stopniu  

niepełnosprawności 

 Tak 
 Nie 
 Odmawiam podania informacji 

Stopień 
niepełnosprawności 

 lekki 
 umiarkowany 
 znaczny 

 

W związku z 
niepełnosprawnością mam 
specjalne potrzeby 

 Tak (poniżej wymienić jakie) 
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
............................................................................................................. 

 Nie 
 

Członek mniejszości 
etnicznej lub 
narodowościowej  

 Tak 
 Nie 
 Odmawiam podania informacji 

Migranci  
 Tak 
 Nie 
 Odmawiam podania informacji 

Korzystanie z pomocy 
społecznej 

 Tak 
 Nie 
 Odmawiam podania informacji 
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Osoba samotnie 
wychowująca co najmniej 
jedno dziecko lub 
posiadająca na utrzymaniu 
osobę zależną w 
rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 
21 ustawy z dnia 20 
kwietnia 2004 r. o 
promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy, 

 Tak 
 Nie  

Osoba bezdomna lub 
dotknięta wykluczeniem z 
dostępu do mieszkań 

 Tak 
 Nie 
 Odmawiam podania informacji 

Osoba w innej 
niekorzystnej sytuacji 
społecznej (innej niż 
wymienione powyżej)  

 Tak 
 Nie 
 Odmawiam podania informacji  

Oświadczenie Kandydata 
/Uczestnika 

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/przystąpieniem do projektu w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 pn. „Aktywność 

zawodowa jest kobietą”, 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; 

mailto:
mailto:iod@miir.gov.pl
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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) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO; 

5)  W zakresie zbioru „Baza danych związanych z realizowaniem zadań 

Instytucji Zarządzającej przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w 

ramach RPO WD 2014-2020” moje dane osobowe są przetwarzane na 

podstawie wyrażonej przeze mnie zgody na przetwarzanie szczególnych 

kategorii danych osobowych. W zakresie zbioru „Centralny system 

teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” 

moje dane osobowe przetwarzane są 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, 

 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 
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instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i 

pośredniczącymi. 

6) 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; 

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) Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a 

odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości 

udzielenia wsparcia w ramach projektu. W zakresie danych 

szczególnych kategorii (o których mowa w art. 9 RODO), mam prawo 

odmowy ich podania, jednakże odmowa podania informacji 

dotyczących tych danych w przypadku projektu skierowanego do grup 

charakteryzujących się przedmiotowymi cechami, skutkuje brakiem 

możliwości weryfikacji kwalifikowalności uczestnika oraz prowadzi do 

niezakwalifikowania się do udziału w projekcie; 

9) 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;  

10) Mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych (na 

adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa), gdy uznam, iż przetwarzanie danych osobowych narusza 

przepisy RODO; 

11) Moje dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej; 

12) Moje dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji, w tym również w formie profilowania. 

 

Ja niżej podpisany potwierdzam prawdziwość podanych przeze 
mnie danych w powyższym kwestionariuszu. Jednocześnie jestem 
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świadomy/-a odpowiedzialności karnej wynikającej z przepisów z 
art. 233 § 1 Kodeksu Karnego za oświadczenie nieprawdy lub 
zatajenie prawdy, w związku z art. 75 § 2 Kodeksu Postępowania 
Administracyjnego. 

 

 

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

   (miejscowość, data)                                 (czytelny podpis Kandydata/Kandydatki)  
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Pouczenie: Podpisanie niżej wymienionych oświadczeń jest obowiązkowe. Stwierdzenie poświadczenia 
nieprawdy jest przesłanką do wykluczenia Uczestnika/Uczestniczki z udziału w projekcie na każdym jego 
etapie. 

OŚWIADCZENIA 

Imię i nazwisko  

Adres zamieszkania 

 

 

PESEL  

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że :  

(w miejscach wyboru należy postawić krzyżyk) 

 Jestem osobą bezrobotną (tj. osobą pozostającą bez pracy, gotową do jej podjęcia i aktywnie 
poszukującą zatrudnienia) 

o  zarejestrowaną w PUP 
o  niezarejestrowaną  w PUP  

 Jestem osobą bierną zawodowo (tj. osobą, która nie jest bezrobotna w rozumieniu definicji powyżej, 
która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej tzn. nie pracuje i nie jest bezrobotna) 

 Należę do grona osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, tj.: 

o korzystam lub moja rodzina korzysta ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą 
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej/kwalifikuję się do objęcia wsparciem 
pomocy społecznej -  spełniam co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;  

o jestem osobą, o której mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o 
zatrudnieniu socjalnym;  

o jestem osobą przebywającą w pieczy zastępczej, w tym również osobą przebywającą w 
pieczy zastępczej na warunkach określonych w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 
2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej lub opuszczam pieczę zastępczą 
/ jestem członkiem rodziny przeżywającej trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-
wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej; 

o jestem osobą nieletnią, wobec której zastosowano środki zapobiegania i zwalczania 
demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o 
postępowaniu w sprawach nieletnich;  

o jestem osobą przebywającą w młodzieżowym ośrodku wychowawczym/młodzieżowym 
ośrodku socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty;  

o jestem osobą z niepełnosprawnością – osoby z niepełnosprawnością (w rozumieniu 
Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym 
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i 
mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020);  

o jestem członkiem gospodarstwa domowego sprawującym opiekę nad osobą  
z niepełnosprawnością, gdzie co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze 
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względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą  
z niepełnosprawnością;  

o jestem osobą niesamodzielną;  
o jestem osoba bezdomną lub dotkniętą wykluczeniem z dostępu do mieszkań (w 

rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego  
i realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020);  

o jestem osobą odbywającą karę pozbawienia wolności;  
o jestem osobą korzystającą z PO PŻ.  

 Oświadczam, że zamieszkuję na obszarze województwa dolnośląskiego,  
 Oświadczam, że zamieszkuję obszar wiejski województwa dolnośląskiego, zgodny z klasyfikacją 

DEGURBA (kod 03).  
 Oświadczam, że jestem osobą z niskimi kwalifikacjami (tj. posiadam wykształcenie na poziomie do 

ISCED 3, czyli najwyżej wykształcenie ponadgimnazjalne tj. ukończyłem/am najwyżej: liceum 

ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum, uzupełniające liceum ogólnokształcące, 

technikum uzupełniające, zasadniczą szkołę ̨zawodową). 

 Oświadczam, że mam faktyczną potrzebę powrotu na rynek pracy. 

 Oświadczam, że mam chęć do pracy i w przypadku skierowania mnie do pracodawcy skorzystam ze 

wsparcia w postaci subsydiowanego zatrudnienia. 

 Zapoznałam/em się z Regulaminem Projektu i akceptuję postawione warunki 

 W przypadku zakwalifikowania się do udziału w projekcie, skorzystania z oferowanych form 

wsparcia, zobowiązuję się do przekazania informacji na temat mojej sytuacji na rynku pracy po 

opuszczeniu projektu. 

 Oświadczam, iż na dzień otrzymania pierwszej formy wsparcia w projekcie dane zawarte we 

Wniosku o uczestnictwo w projekcie są aktualne i zgodne z prawdą. 

 Zostałem/am poinformowany/a, że projekt pn. „AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA JEST KOBIETĄ” jest 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Działanie 9.1 Aktywna integracja 

 „Ja, niżej podpisany/a oświadczam, iż jestem wyłącznym/ą właścicielem/ką adresu e-mail:  

…………………..………………………………............................. (wpisać adres e-mail Kandydata/Kandydatki) i 
wyrażam zgodę na przesłanie mi na adres e-mail: …………………..………………………………........ (wpisać 
adres e-mail Kandydata/Kandydatki) wyników procesu rekrutacji do projektu pn.: „AKTYWNOŚĆ 
ZAWODOWA JEST KOBIETĄ” dotyczących mojej osoby. Jednocześnie oświadczam, iż wysłaną na mój e-
mail informację o wyniku rekrutacji uznaję za dostarczoną”. 

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

data i czytelny podpis Kandydata/Kandydatki 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Beneficjenta danych osobowych zawartych w powyższym 
kwestionariuszu, do celów realizacji projektu oraz ewaluacji „AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA JEST KOBIETĄ” 
zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000). 

 

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

data i czytelny podpis Kandydata/Kandydatki 


