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          Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie „Akademia przyszłości” współfinansowanego 
ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (PO WER 2014-2020). 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE  
„AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI” 

 
 

          Proszę o zakwalifikowanie mnie do udziału w projekcie „Akademia przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 
2014-2020 (PO WER 2014-2020). 

 

 

Tytuł projektu „AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI” 

Nr projektu POWR.03.01.00-00-U141/17 

Priorytet, w ramach, którego 
realizowany jest projekt 

III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju 

Działanie w ramach, którego 
realizowany jest projekt 

3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym 

 Beneficjent (Lider Projektu)  SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE  

 Partner Projektu  
UNIA PRODUCENTÓW I PRACODAWCÓW PRZEMYSŁU MIĘSNEGO W 
WARSZAWIE 

Miejsce przyjmowania formularzy 
zgłoszeniowych  

Biuro Projektu Partnera – Al. Jana III Sobieskiego 102 A LOK U7, 00-764 

Warszawa 

Termin realizacji projektu 1 września 2018 – 31 października 2019 

  

DANE OSOBOWE KANDYDATA: 

Imię(imiona): Nazwisko: 

Data urodzenia: Miejsce urodzenia: 

PESEL: Wiek w chwili przystępowania do projektu: 

DANE ADRESOWEGO KANDYDATA: 
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Miejscowość:  

 

 

 

 

 

Ulica/ nr mieszkania/domu:    Powiat:   

Kod pocztowy:  Poczta:  Miasto/Wieś* 

Tel. stacjonarny: Tel. komórkowy: E-mail: 

Imię i nazwisko ucznia/ uczennicy (klasa, szkoła), którego rodzic/opiekun prawny przystępuje do projektu: 

 

✓ Wskazania na problemy wychowawcze ze swoimi dziećmi: (TAK:20 pkt, NIE- 0 pkt)     TAK  □                                    NIE □ 

Miejsce zamieszkania:      WIEŚ □                                                                                                                                        MIASTO□ 

✓ Wielodzietność w rodzinie (TAK 2 dzieci- 20 pkt, TAK 3 dzieci- 30 pkt, TAK więcej niż 3 dzieci- 40 PKT, nie-0)-……….dzieci 

✓ Orzeczenie o niepełnosprawności       TAK  □                                                                                                                          NIE □ 

 

Deklaruje chęć udziału w projekcie „Akademia przyszłości” w następujących warsztatach: 

 

WARSZATY W RAMACH UDZIAŁU W 

PROJEKCIE 
TAK UWAGI 

Warsztat „Dobra komunikacja z nastolatkiem” i „Dobra 
relacja z nastolatkiem”– 4 grupy, łącznie 50 osób/ warsztat  
dwudniowy- 16 g dydaktycznych 

UWAGA: warsztat obowiązkowy dla wszystkich 
rodziców/opiekunów prawnych wypełniających formularz 
zgłoszeniowy do projektu 

  

Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą oraz że spełniam warunki udziału w projekcie. W przypadku 

potwierdzenia nieprawdy jestem gotowy ponieść konsekwencje (wykluczenie z projektu).Zostałem poinformowany, 

iż projekt „Akademia przyszłości” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego.  

 

 

 

……………………………………………………. 
Czytelny podpis uczestnika projektu 
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Zasady uczestnictwa w projekcie 
1.         Uczestnik/uczestniczka Projektu posiada status rodzica lub opiekuna prawnego ucznia/uczennicy zespołu    

        szkół średnich. 
2.        Uczestnik/uczestniczka Projektu musi wziąć udział we wszystkich warsztatach w ramach projektu „Akademia                 

       przyszłości”. 
3. W warsztatach weźmie udział 50 uczestników.  
4. O kwalifikacji uczestnika na poszczególne formy wsparcia w projekcie decyduje komisja rekrutacyjna.  
5. Udział w zajęciach jest bezpłatny i dobrowolny. 
6. Warsztaty zorganizowane będą w roku szkolnym 2018/2019. 
7. Poszczególne warsztaty rozpoczną się zgodnie z harmonogramem udostępnionym na stronie internetowej             
             Beneficjenta i Partnera Projektu. 
8. Tryb prowadzenia Projektu – terminy, godziny – ustala Beneficjent w porozumienia z Partnerem Projektu. 
9. Uczestnik/uczestniczka Projektu jest zobowiązany/a do obecności w 100% wybranych warsztatów Projektu. 
10. Punkt 9 nie dotyczy nieobecności usprawiedliwionych (zaświadczenie lekarskie). 
11. Nieusprawiedliwione nieobecności mogą być podstawą dochodzenia przez Beneficjenta zwrotu poniesionych  
             kosztów. 
12. Uczestnik/uczestniczka Projektu jest zobowiązany/a do wypełnienia testów i ankiet ewaluacyjnych  
             dostarczonych przez Beneficjenta w trakcie zajęć dodatkowych oraz podpisywania się na listach obecności. 

 

Wypełnia pracownik Biura Projektu: 

Data rozpoczęcia udziału w projekcie  

Data zakończenia udziału w projekcie  

Zakończenie udziału osoby we wsparciu zgodnie 

z zaplanowaną dla niej ścieżką uczestnictwa 

Tak 

Nie 

Powód wycofania się z proponowanej formy wsparcia  

 

 

 

                                                         

 

______________________________________________                                                                                                                                                        

Data, miejsce                                                                                                    

Czytelny podpis uczestnika projektu 
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          Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie „Akademia przyszłości” współfinansowanego 
ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (PO WER 2014-2020). 
 

     
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU 

(obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679) 

 

W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Akademia przyszłości” przyjmuję do wiadomości, iż: 

1. 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. 

2. 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 – dane osobowe 

są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) 

na podstawie:  

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

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.), 

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 z 20.12.2013, str. 470, z późn. zm.), 

c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

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

2) w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych:  

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, 

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, 

c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w  perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.), 
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d) 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 z 30.09.2014, str. 1). 

3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu „Akademia przyszłości”, 

w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, 

kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach PO WER. 

4. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej -Narodowe Centrum 

Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa, beneficjentowi realizującemu projekt  - Szkoła 

Główna Gospodarstwa Wiejskiego, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa oraz podmiotom, które 

na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu – Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu 

Mięsnego, Al. Ujazdowskie 18/16, 00-478 Warszawa. 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. 

5. Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest równoznaczna 

z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu. 

6. 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 kwalifikacji 

lub nabycia kompetencji. 

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

na rynku pracy. 

8. 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 projekcie, 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 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 – dane osobowe są niezbędne dla realizacji 

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

1) 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, 

2) 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, 

                                                             
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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3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych 

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

4) 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 – Narodowe Centrum 

Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa, beneficjentowi realizującemu projekt  - Szkoła 

Główna Gospodarstwa Wiejskiego, ul. Nowoursynowska 166, 02-787  oraz podmiotom, które na zlecenie 

beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu- Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego, 

Al. Ujazdowskie 18/16, 00-478 Warszawa. 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. 

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

10. Moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

11. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój 2014 -2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji. 

12. Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: 

iod@miir.gov.pl  lub adres poczty iod@sggw.pl (dane kontaktowe inspektora ochrony danych beneficjenta 

realizującego projekt ). 

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

Osobowych. 

14. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia. 

 

 

 

 

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

          Miejscowość i data                                                                                                     Czytelny podpis uczestnika projektu                                                                                                            
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          Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie „Akademia przyszłości” współfinansowanego 
ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (PO WER 2014-2020). 
 

 

 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

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

                                                                              (imię i nazwisko)  

zamieszkały/a………………..........................................................................................................................................

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

                                                                        (adres zameldowania)  

Nr PESEL      ………………………………………………….........................................................................................................  

a) dobrowolnie deklaruję swój udział w projekcie „Akademia przyszłości”, 

b) zostałem/am poinformowany/a, iż uczestniczę w projekcie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 

2014-2020, Priorytet III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje 

w  szkolnictwie wyższym, 

c) zapoznałem/am się z Regulaminem określającym zasady rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie nr WND-

POWR.03.01.00-00-U141/17 i w pełni go akceptuję, 

d) oświadczam, że spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające mnie do udziału w Projekcie, 

e) w przypadku zmiany danych teleadresowych, zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania biura 

Projektu  

 
 

 

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

Miejscowość i data                                                                                              Czytelny podpis uczestnika projektu                                                                                                            
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Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie „Akademia przyszłości” współfinansowanego 
ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (PO WER 2014-2020). 

 
 

Zakres danych osobowych Uczestników/czek powierzonych do przetwarzania  

 

………………………………………………. 

Miejsce i data 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego  

Ul. Nowoursynowska 166 

02-787 Warszawa  

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego 

 

Ul. Aleje Ujazdowskie 18/16                   

00-478 Warszawa 

 

           

Projekt: „Akademia przyszłości 

Nr projektu: WND-POWR.03.01.00-00-U141/17 

 

 

Zakres danych osobowych przetwarzanych w Zbiorze POWER 2014-2020 

Lp. Nazwa 

1 Imię  

2 Nazwisko  

3 Miejsce pracy - Instytucja  

4 PESEL  

5 Telefon kontaktowy  

6 Adres e-mail  

7 Login  

8 Kraj  

9 Forma prawna  

10 Forma własności  

11 NIP  

12 REGON  

13 Nazwa rejestru i nr wpisu  

14 PKD  

15 Adres:  
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16 Ulica  

17 Nr budynku  

18 Nr lokalu  

19 Kod pocztowy  

20 Miejscowość  

21 Nr telefonu  

22 Nr faksu  

23 Typ inwestycji  

24 Obszar wg stopnia urbanizacji OBSZAR MIEJSKI   □                                                   OBSZAR WIEJSKI       □                              

25 Rodzaj przyznanego wsparcia KURSY/ SZKOLENIA 

26 Rodzaj uczestnika  INDYWIDUALNY 

 

*proszę wypełnić tylko białe pola tabelki 
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Załącznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie „Akademia przyszłości” współfinansowanego 
ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (PO WER 2014-2020). 

 

INFORMACJE O UCZESTNIKU PROJEKTU 
 
Dane wspólne: 
 

Lp. Nazwa 

1 Tytuł projektu: „AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI” 

2 Nr projektu: WND-POWR.03.01.00-00-U141/17 

3 Priorytet Inwestycyjny, w ramach, którego jest realizowany projekt: III. Szkolnictwo wyższe dla 
gospodarki i rozwoju 

4 Działanie, w ramach, którego jest realizowany projekt: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie 
wyższym 

 
Dane uczestników projektów, którzy otrzymują wsparcie w ramach EFS 
 

  Lp. Nazwa 

Dane 
uczestnika 

1 Imię (imiona)  

2 Nazwisko  

4 Płeć  

4 
Wiek w chwili przystępowania 
do projektu 

 

5 PESEL  

6 Wykształcenie2  

 
 
 
Dane 
kontaktowe 

7 Ulica  

8 Nr domu  

9 Nr lokalu  

                                                             
2  
Brak (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) 
Pomaturalne (kształcenie ukończone na poziomie wyższym niż szkoły średniej, które jednocześnie nie jest wykształceniem wyższym)  
Wyższe (pełne i ukończone wykształcenie na poziomie wyższym)  
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Dane 
kontaktowe 

10 Miejscowość  

11 Obszar(wiejski/miejski) OBSZAR MIEJSKI   □                               OBSZAR WIEJSKI       □                              

12 Kod pocztowy  

13 Województwo  

14 Powiat  

15 Telefon stacjonarny  

16 Telefon komórkowy  

17 
Adres poczty elektronicznej  
(e-mail) 

 

 
 
 
 
 
 

Dane 
dodatkowe 

18 
Status osoby na rynku pracy 
w chwili przystąpienia do 
projektu 

AKTYWNA ZAWODOWO □                 BIERNA ZAWODOWO □ 

19 Rodzaj przyznanego wsparcia KURSY/ SZKOLENIA 

20 
Data rozpoczęcia udziału 
w  projekcie  

21 
Data zakończenia udziału 
w  projekcie  

22 

Zakończenie udziału osoby 
we wsparciu zgodnie 
z  zaplanowaną dla niej 
ścieżką uczestnictwa 

 

 

23 

Przynależność do grupy 
docelowej zgodnie 
ze  Szczegółowym Opisem Osi 
Priorytetowych Programu 
Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój na lata 
2014-2020 

TAK 

 24 
Przynależność do mniejszości 
narodowej/etnicznej 

TAK  □                                                                                NIE □  

 25 Posiadanie statusu imigranta TAK  □                                                                                NIE □  

 26 
Posiadanie statusu osoby 
niepełnosprawnej 

TAK  □                                                                                NIE □ 
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Załącznik nr 6 do Regulaminu rekrutacji i udziału projekcie „Akademia przyszłości” współfinansowanego 
ze  środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (PO WER 2014-2020). 

 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 
 
Wyrażam zgodę na umieszczanie i prezentowanie wizerunku mojej osoby na zdjęciach  

oraz filmach zrobionych podczas realizacji projektu „Akademia przyszłości” na stronie internetowej 

Beneficjenta Projektu oraz Partnera Projektu, we wszelkich publikacjach tradycyjnych i elektronicznych 

dotyczących realizacji Projektu oraz w relacjach z realizacji projektu publikowanych we wszelkich mediach 

tradycyjnych i elektronicznych. 

 

 
 
 

 

 

 

_________________________                                                                       ________________________________ 

Data, miejsce                                                 Czytelny podpis uczestnika projektu 
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Załącznik nr 7 do Regulaminu rekrutacji i udziału projekcie „Akademia przyszłości” współfinansowanego 
ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (PO WER 2014-2020). 

 

Zakres danych osobowych przetwarzanych w Zbiorze CST 

 

Lp. Nazwa 

1 Imię  

2 Nazwisko  

3 Miejsce pracy - Instytucja  

4 PESEL  

5 Telefon kontaktowy  

6 Adres e-mail  

7 Adres strony www  

8 Login  

9 Kraj  

10 Forma prawna  

11 Forma własności  

12 NIP  

13 REGON  

14 Nazwa rejestru i nr wpisu  

15 PKD  

16 Adres:  
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17 Ulica  

18 Nr budynku  

19 Nr lokalu  

20 Kod pocztowy  

21 Miejscowość  

22 Nr telefonu  

23 Nr faksu  

24 Typ inwestycji  

25 Obszar wg stopnia urbanizacji OBSZAR MIEJSKI   □                               OBSZAR WIEJSKI       □                              

26 Data rozpoczęcia udziału w projekcie  

27 Data zakończenia udziału 
w  projekcie  

 

28 Czy wsparciem zostali objęci 
pracownicy instytucji 

 

29 Rodzaj przyznanego wsparcia KURSY/ SZKOLENIA 

30 Rodzaj uczestnika INDYWIDUALNY 

31 Wiek w chwili przystąpienia do 
projektu 

 

32 Wykształcenie3  

33 Zatrudniony (miejsce zatrudnienia)  

34 Zakończenie udziału osoby 
w projekcie zgodnie z zaplanowaną 
dla niej ścieżką uczestnictwa 

 

                                                             
3  
Brak (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) 
Pomaturalne (kształcenie ukończone na poziomie wyższym niż szkoły średniej, które jednocześnie nie jest wykształceniem wyższym) 
Wyższe (pełne i ukończone wykształcenie na poziomie wyższym)  
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35 Data założenia działalności 
gospodarczej 

 

36 Kwota przyznanych środków 
na założenie działalności 
gospodarczej 

 

37 PKD założonej działalności 
gospodarczej 

 

38 Forma zaangażowania  

39 Okres zaangażowania w projekcie  

40 Wymiar czasu pracy  

41 Stanowisko  

42 Płeć KOBIETA □                                               MĘŻCZYZNA □ 

43 Status osoby na rynku pracy w chwili 
przystąpienia do projektu 

AKTYWNA ZAWODOWO □                 BIERNA ZAWODOWO □ 

44 Sytuacja osoby w momencie 
zakończenia udziału w projekcie 

AKTYWNA ZAWODOWO □                 BIERNA ZAWODOWO □ 

45 Osoba należąca do mniejszości 
narodowej lub etnicznej, migrant, 
osoba obcego pochodzenia4 

TAK  □                                                                                NIE □ 

46 Osoba bezdomna lub dotknięta 
wykluczeniem  z dostępu do 
mieszkań5 

TAK  □                                                                                NIE □  

47 Osoba z niepełnosprawnościami TAK  □                                                                                NIE □  

48 Osoba w innej niekorzystnej sytuacji 
społecznej (innej niż wymienione 
powyżej)6 

TAK  □                                                                                NIE □ 

                                                             
4 Cudzoziemcy na stale mieszkający w danym państwie, obywatele obcego pochodzenia lub obywatele należący do mniejszości.  

Zgodnie z prawem krajowym mniejszości narodowe to mniejszość: białoruska, czeska, litewska, niemiecka, ormiańska, rosyjska, słowacka, ukraińska, 

żydowska.  

Mniejszości etniczne: karaimska, łemkowska, romska, tatarska.  

Osoby obcego pochodzenia to cudzoziemcy - każda osoba, która nie posiada polskiego obywatelstwa, bez względu na fakt posiadania lub nie 

obywatelstwa (obywatelstw) innych krajów lub osoba, której co najmniej jeden z rodziców urodził się poza terenem Polski  

 
5 Bezdomność i wykluczenie mieszkaniowe definiowane są zgodnie z Europejską typologią bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego ETHOS, w 

której wskazuje się okoliczności życia w bezdomności lub ekstremalne formy wykluczenia mieszkaniowego: 1. Bez dachu nad głową  (osoby żyjące w 

surowych i alarmujących warunkach) 2. Bez miejsca zamieszkania (osoby przebywające w schroniskach dla bezdomnych, w schroniskach dla kobiet, 

schroniskach dla imigrantów, osoby opuszczające instytucje penitencjarne/karne/szpitale, instytucje opiekuńcze, osoby otrzymujące długookresowe 

wsparcie z powodu bezdomności - specjalistyczne zakwaterowanie wspierane) Wersja 1.1 3. Niezabezpieczone zakwaterowanie (osoby posiadające 

niepewny najem z nakazem eksmisji, osoby zagrożone przemocą) 4. Nieodpowiednie warunki mieszkaniowe (konstrukcje tymczasowe, mieszkania 

substandardowe - lokale nienadające się do zamieszkania wg standardu krajowego, skrajne przeludnienie). Osoby dorosłe mieszkające z rodzicami nie 

powinny być wykazywane we wskaźniku, chyba że wszystkie te osoby są bezdomne lub mieszkają w nieodpowiednich i niebezpiecznych warunkach. 

 
6 Do kategorii osób z innych grup w niekorzystnej sytuacji społecznej należy zaliczyć: osoby, które nie ukończyły poziomu podstawowego 

wykształcenia i będące poza wiekiem typowym dla ukończenia poziomu podstawowego wykształcenia, byłych więźniów, narkomanów, osoby bezdomne 

lub wykluczone z dostępu do mieszkań osoby z obszarów wiejskich (wg DEGURBA to obszar słabo zaludniony - kod klasyfikacji 3). 
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OŚWIADCZENIE 

 

 

 Ja niżej podpisany/a, oświadczam, iż posiadam orzeczenie o stopniu niepełnosprawnościi 

 

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

data urodzenia              ……………………………………………………………… 

PESEL                                   ……………………………………………………………… 

   

        

 

 

 

_________________________                                                                       ________________________________ 

Data, miejsce                                                 Czytelny podpis uczestnika projektu 

       

 

 

 

 

                                                             
i Osoba z niepełnosprawnościami - osoba niepełnosprawna w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoba z zaburzeniami 

psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 1994 nr 111, poz. 535), tj. 

osoba z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia. 

 


