
 

Załącznik 1 do Regulaminu  
rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „PRACOWNIK na miarę 

doradztwo i szkolenia dla osób pracujących po 30 roku życia”  

KARTA ZGŁOSZENIOWA Z DEKLARACJĄ UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
„PRACOWNIK na miarę – doradztwo i szkolenia dla osób pracujących po 30 roku życia” nr RPPD.02.01.00-20-0251/18 

Dane Uczestnika: 

Imię/Imiona:  

Nazwisko:  

Płeć:  kobieta  mężczyzna PESEL:            
 

Wiek w chwili przystąpienia do projektu 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin)    Tak  Nie 

Wykształcenie: 

 Niższe niż podstawowe (brak formalnego wykształcenia) 

 Podstawowe (kształcenie ukończone na poziomie szkoły podstawowej) 

 Gimnazjalne (kształcenie ukończone na poziomie szkoły gimnazjalnej) 

 Ponadgimnazjalne (kształcenie ukończone na poziomie szkoły średniej, wykształcenie średnie lub zasadnicze zawodowe) 

 Policealne (kształcenie ukończone po zakończeniu edukacji na poziomie ponadgimnazjalnym, które jednocześnie nie jest wykształceniem wyższym) 

 Wyższe (pełne i ukończone wykształcenie na poziomie wyższym) 

Dane kontaktowe (miejsce zamieszkania w rozumieniu Kodeksu Cywilnego): 

Województwo:  Powiat:  powiat białostocki        miasto Białystok       powiat sokólski 

Gmina:  Miejscowość:  Kod pocztowy:  

Ulica:  Nr budynku:  Nr lokalu:  

Telefon kontaktowy:  Adres e-mail:  

Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu*: 

 osoba  
      pracująca w tym: 

 w mikroprzedsiębiorstwie (zatrudniające do 9 pracowników)  

 w małym przedsiębiorstwie (zatrudniające od 10 do 49 pracowników)  

 w średnim przedsiębiorstwie (zatrudniające od 50 do 249 pracowników)  
 w dużym przedsiębiorstwie (zatrudniające powyżej 249 pracowników) 

 w administracji rządowej                                              w administracji samorządowej 
 w organizacji pozarządowej                                          inne 

 trudna sytuacja      
        na rynku pracy w tym: 

 umowa cywilnoprawna (miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia w 
odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu) 

 umowa krótkoterminowa lub na okres próbny (na czas określony, który upływa w okresie realizacji 
projektu lub trwa nie dłużej niż 6 miesięcy oraz miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagro-
dzenia w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu).  

                                                                                           termin zakończenia umowy: ………………………………..………… 
 inne (osoba, której zarobki w ujęciu miesięcznym nie przekraczają minimalnego wynagrodzenia za pracę (ustalanego 

na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu) w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu lub osoba 
zamieszkująca w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych), przypadające na 
jedną osobę nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej w miesiącu poprze-
dzającym przystąpienie do projektu) 



 

Zakład pracy (nazwa):   

Województwo:  Powiat:  powiat białostocki         miasto Białystok         powiat sokólski 

Zakład pracy należy do branży metalowo-maszynowej  Tak  Nie 

Wykonywany zawód/stanowisko:  

Status Uczestnika projektu w chwili przystąpienia do projektu 

Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, mi-
grant, osoba obcego pochodzenia  Tak  Nie  Odmawiam podania informacji 

Imigrant osoba nieposiadającą polskiego obywatelstwa, przybyłą lub zamierza-
jącą przybyć do Polski w celu osiedlenia się (zamieszkania na stałe) lub na pobyt 
czasowy i zamierzającą wykonywać lub wykonującą pracę na terytorium Polski 

 Tak  Nie  Odmawiam podania informacji 

Reemigrant obywatele polscy, którzy przebywali za granicą Polski przez nieprze-
rwany okres, co najmniej 6 miesięcy, którzy zamierzają powrócić do Polski lub którzy 
przebywają na terenie Polski nie dłużej niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do pro-
jektu i deklarują chęć podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej na teryto-
rium Polski. Do tej grupy zaliczani są również repatrianci 

 Tak  Nie  Odmawiam podania informacji 

w przypadku udzielania odpowiedzi TAK lub odmowy podania informacji deklaruję zamieszkanie na terenie subre-
gionu białostockiego (brak deklaracji wyklucza z udziału w projekcie) 

 
Tak 

Deklaruję, iż nie korzystam równolegle z tego samego rodzaju wsparcia (oferowanego w projekcie Pracownik Na 
Miarę) w projekcie pozakonkursowym PUP (brak deklaracji wyklucza z udziału w projekcie) 

 
Tak 

Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do 
mieszkań  Tak  Nie  Odmawiam podania informacji 

Osoba z niepełnosprawnościami  Tak  Nie  Odmawiam podania informacji 

Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wy-
mienione powyżej)  Tak  Nie  Odmawiam podania informacji 

* definicje poszczególnych kategorii znajdują się w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. 

 

 

 

 

 

Oświadczam, że zapoznałam(em) się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie i w pełni go akceptuję. 

Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą. 

 

 
 
 
 
…………………..………..............................                                           ……….……………….……………………………………..……….............................. 
Miejscowość, Data                                                                                                                                Czytelny podpis Uczestnika projektu                     



 

Załącznik 1 do Regulaminu  
rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „PRACOWNIK na miarę 

doradztwo i szkolenia dla osób pracujących po 30 roku życia”  

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA OSOBY BIORĄCEJ UDZIAŁ W PROJEKCIE 
„PRACOWNIK na miarę – doradztwo i szkolenia dla osób pracujących po 30 roku życia” nr RPPD.02.01.00-20-0251/18 

Dane Uczestnika: 

Imię/Imiona:  

Nazwisko:  

W związku z przystąpieniem do/wzięciem udziału w realizacji projektu pn. PRACOWNIK na miarę – doradztwo i szkolenia dla 
osób pracujących po 30 roku życia oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: 

1) administratorem moich danych osobowych w odniesieniu do czynności przetwarzania/procesów w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 jest Województwo Podlaskie reprezento-
wane przez Marszałka oraz Zarząd Województwa Podlaskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym 
Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (Urząd Marszałkowski Województwa Podla-
skiego w Białymstoku, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok, tel. +48 (85) 66 54 549, e-mail: kance-
laria@wrotapodlasia.pl, www.bip.umwp.wrotapodlasia.pl). Natomiast w odniesieniu do zbioru danych osobowych 
przetwarzanych w Centralnym systemie teleinformatycznym wspierającym realizację programów operacyjnych admi-
nistratorem jest Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego (Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4, 00-
926 Warszawa, tel.: +48 (22) 25 00 130, e-mail: kancelaria@miir.gov.pl); 

2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych (e-mail: dane kontaktowe inspektora ochrony danych (e-
mail: iod@miir.gov.pl i  iod@wup.wrotapodlasia.pl); 

3) podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na administratorze art. 6 
ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. g) 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 (RODO) (Dziennik Urzędowy UE L 119) oraz wykonanie 
zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO) wynikającego z zapisów ustawy wdrożeniowej 
– dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 
2014-2020; 

4) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji ww. Projektu, w zakresie zarządzania, kontroli, 
audytu, ewaluacji, monitorowania, sprawozdawczości i raportowania w ramach Programu oraz zapewnienia realizacji 
obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania do publicznej wiadomości informacji o podmiotach uzyskują-
cych wsparcie z funduszy polityki spójności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podla-
skiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020), 

5) moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Zarządzającej/Instytucji Pośredniczącej - Woje-
wództwo Podlaskie reprezentowane przez Marszałka oraz Zarząd Województwa Podlaskiego pełniący funkcję Instytu-
cji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (Urząd Marszał-
kowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok, Instytucji 
Pośredniczącej (IP) - Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok, beneficjentowi reali-
zującemu projekt  - Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą 
w realizacji projektu: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, ul. Pogodna 61/1, 15-365 Białystok. Moje dane 
osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Powierzającego, Instytu-
cji Zarządzającej RPOWP, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta oraz mogą zostać również powierzone 



 

specjalistycznym firmom realizującym na zlecenie Powierzającego, Instytucji Zarządzającej RPOWP Instytucji Pośred-
niczącej lub beneficjenta kontrole i audyt w ramach RPOWP na lata 2014-2020; 

6) podanie danych jest wymogiem ustawowym pozwalającym na realizację celów wymienionych w pkt 4, niepodanie 
danych osobowych wyklucza z udziału w ww. Projekcie; 

7) kategoriami odbiorców danych są: Instytucje pośredniczące we wdrażaniu RPOWP na lata 2014-2020 oraz podmioty, 
które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji, Podmioty świadczące usługi IT, Podmioty wykonujące badania 
ewaluacyjne, osoby upoważnione, operatorzy pocztowi oraz podmioty wykonujące zadania w zakresie archiwizacji; 

8) moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z realizacji RPOWP 2014-2020 oraz z przepisów prawa 
dot. archiwizacji; 

9) mam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograni-
czenia przetwarzania, a także prawo do sprzeciwu; 

10) mam prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, że przetwarzanie moich 
danych osobowych narusza przepisy RODO; 

11) moje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o któ-
rym mowa w art. 22 rozporządzenia RODO; 

12) po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię beneficjentowi dane dotyczące mojego statusu na rynku pracy oraz 
informacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji w celu 
realizacji zadań w zakresie monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-
promocyjnych w ramach RPOWP 2014-2020**.  

** dotyczy Uczestnika projektu 
 
 
…………………..………..............................                                           ……….……………….……………………………………..……….............................. 
Miejscowość, Data                                                                                                                                Czytelny podpis Uczestnika projektu                     

1) Zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, w pełni go akceptuję oraz spełniam kryteria 
kwalifikowalności uprawniające do udziału w projekcie. 

2) Zostałem/łam poinformowany/na, że projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europej-
skiego Funduszu Społecznego. 

3) W związku z promocją projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej wyrażam/nie wyrażam*** zgody na: 
utrwalanie mojego wizerunku na zdjęciach, publikowanie zdjęć na stronie internetowej projektu, publikowanie zdjęć 
w prasie lokalnej i regionalnej. 

4) Zobowiązuję się do udzielania informacji o swojej aktualnej sytuacji zawodowej w okresie 90 dni od zakończenia 
udziału w projekcie na potrzeby monitorowania efektywności zawodowej w sposób i zgodnie z zakresem monitorowa-
nia określonym w § 6 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

5) Oświadczam, że przystępuję do projektu będąc świadomym sytuacji epidemiologicznej panującej w regionie i kraju. W 
przypadku zakażenia wirusem SARS CoV-2 nie zamierzam występować z roszczeniami wobec realizatora projektu. 

*** niepotrzebne skreślić 

 
…………………..………..............................                                           ……….……………….……………………………………..……….............................. 
Miejscowość, Data                                                                                                                                Czytelny podpis Uczestnika projektu                     


