
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach WRPO 2014-2020  

Dot. projektu pt. Żłobek „Akademia Odkrywców” w Koziegłowach;  Nr projektu: RPWP.06.04.01-30-0051/15 
 

 
 

 

          KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY/DEKLARACJA  UCZESTNICTWA 
do udziału w Projekcie o nazwie: „Żłobek „Akademia Odkrywców” w Koziegłowach,                 
Nr projektu: RPWP.06.04.01-30-0051/15, współfinansowanym ze środków Unii 
Europejskiej w ramach WRPO 2014-2020  
 

I. DANE Uczestniczki/Uczestnika PROJEKTU 
  
Imię (Imiona)   i Nazwisko:  
 
 
Płeć   Kobieta1                                  Mężczyzna 

Data urodzenia 
/rr/mm/dd/ 

 
 

PESEL  

Miejsce urodzenia 
(miejscowość i 
województwo) 

 Narodowość   

Adres  
zameldowania 

 
Ul. 

  
Nr domu 

  
Nr lokalu 

 

 
Kod pocztowy 

  
Miejscowość 

 

 
Województwo 

  
Powiat 

 

Adres  
zamieszkania 

 
Ul. 

 
Nr domu 

  
Nr lokalu 

 

 
Kod pocztowy 

  
Miejscowość 

 

 
Województwo 

  
Powiat 

 

Nr telefonu kontaktowego: 
 
 

Adres e-mail do kontaktu:  
 

Obszar zamieszkania     miejski                                      wiejski 
 

Status uczestniczki/uczestnika 
jestem osobą bezrobotną   TAK                               NIE 
jestem osobą długotrwale bezrobotną   TAK                               NIE 
bierną zawodowo2   TAK                               NIE 
Jestem zatrudniony/a w: 
rolnictwie   TAK                               NIE 
mikroprzedsiębiorstwie   TAK                               NIE 
małym przedsiębiorstwie   TAK                               NIE 
średnim przedsiębiorstwie   TAK                               NIE 
dużym przedsiębiorstwie   TAK                               NIE 
administracji publicznej   TAK                               NIE 

                                                 
1
 należy zakreślić właściwą odpowiedź 

2
 Bierni zawodowo to osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są 

bezrobotne). 
Studenci studiów stacjonarnych uznawani są za osoby bierne zawodowo. 
Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad 
dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), uznawane są 
za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma 
pierwszeństwo). 
Osoby prowadzące działalność na własny rachunek (w tym bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność 
członek rodziny) nie są uznawane za bierne zawodowo. 
Definicja opracowana na podstawie: Eurostat, baza danych Polityki Rynku Pracy (LMP).  
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organizacji pozarządowej   TAK                               NIE 
jestem osobą samozatrudnioną   TAK                               NIE 
Nazwa i adres Pracodawcy 

 

 
 

Wykonywany zawód   

Wykształcenie (proszę wskazać)   niższe niż podstawowe (ISCED 0) 
  podstawowe (ISCED 1) 
  gimnazjalne (ISCED 2) 
  ponadgimnazjalne (ISCED 3) 
  policealne (ISCED 4) 
  wyższe (ISCED 5-8) 

INNE INFORMACJE 
Należę do mniejszości etnicznej/narodowej   TAK              NIE          Odmowa podania danych 
- jeśli TAK, to jakiej?  
Jestem migrantem   TAK              NIE          Odmowa podania danych 
Jestem osobą niepełnosprawną   TAK               NIE           Odmowa podania danych 
- jeśli TAK, proszę podać rodzaj 
niepełnosprawności? 

 

Jestem osobą bezdomną lub dotkniętą 
wykluczeniem z dostępu do mieszkań 

  TAK                               NIE 

Jestem osobą  przebywającą w gospodarstwie 
domowym bez osób pracujących 

  TAK                               NIE 

- w tym w gospodarstwie domowym z dziećmi 
pozostającymi na utrzymaniu 

  TAK                               NIE 

Jestem osobą  żyjącą w gospodarstwie 
składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci 
pozostających na utrzymaniu 

  TAK                               NIE 

Jestem osobą w innej niekorzystnej sytuacji 
społecznej (inne niż wymienione powyżej)3 

  TAK               NIE           Odmowa podania danych 

 
 
II. OŚWIADCZENIA 
 

1. OŚWIADCZENIE O STATUSIE PRAWNYM UCZESTNICZKI/UCZESTNIKA PROJEKTU. 
 
Oświadczam, że jestem przedstawicielem ustawowym (rodzicem lub opiekunem prawnym)                     
Dziecka, które ma zostać objęte opieką żłobkową w ramach realizacji niniejszego Projektu  
 
…………………………………………………………………………… (imię i nazwisko Dziecka)…………………………. (PESEL Dziecka)  
 
urodzonego ………………………………(data ur. Dziecka) upoważnionym do jego reprezentacji, w tym do 
udostępnienia danych osobowych. 
 
 
 

      ………………., dnia ……………………………2017 r. 
 
                     
 

 Miejscowość, data                                                                                        Czytelny podpis Uczestnika Projektu 
 

 

                                                 
3
 Wskaźnik odnosi się do wszystkich grup uczestników w niekorzystnej sytuacji, takich jak osoby zagrożone wykluczeniem 

społecznym.  Za niekorzystną sytuację społeczną uznaje się także bezdomność i wykluczenie z dostępu do mieszkań oraz 
pochodzenie z obszarów wiejskich. 
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2. OŚWIADCZENIE Uczestniczki/Uczestnika  PROJEKTU O AKCEPTACJI  POSTANOWIEŃ REGULAMNU 
UCZESTNICTWA W PROJEKCIE I ZGODZIE NA UDZIAŁ W PROJEKCIE. 
 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem  Uczestnictwa  w Projekcie pn. „Żłobek „Akademia 
Odkrywców” w Koziegłowach, Nr projektu: RPWP.06.04.01-30-0051/15 i wyrażam zgodę na udział  
w tym Projekcie. 
 

 
 
     ………….……, dnia ………………..………….. 2017 r. 
                   

   Miejscowość, data                                                                                          Czytelny podpis Uczestnika Projektu 
 
 

 
 
 

3. OŚWIADCZENIE  UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI  PROJEKTU DOT.  PRZETWARZANIA  DANYCH 
OSOBOWYCH. 
 
 
W związku z przystąpieniem do Projektu pn:  „Żłobek „Akademia Odkrywców” w Koziegłowach, Nr 
projektu: RPWP.06.04.01-30-0051/15 oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:  
 
1.  Administratorem moich danych osobowych jest w odniesieniu do zbioru Wnioskodawcy WRPO 2007-
2013 i 2014-2020 – Marszałek Województwa Wielkopolskiego mający siedzibę przy al. Niepodległości 34, 
61-714 Poznań. Natomiast w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający 
realizację programów operacyjnych - Minister Rozwoju z siedzibą w Warszawie przy Pl. Trzech Krzyży 3/5, 
00-507 Warszawa.  

2. Podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 ust. 2 
pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. 
zm.) – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 
lata 2014-2020 na podstawie:  
 
1) w odniesieniu do zbioru Wnioskodawcy WRPO 2007-2013 i 2014-2020:  
a) rozporządzenia 1303/2013;  

b) rozporządzenia 1304/2013;  

c) ustawy wdrożeniowej.  
 
2) w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów 
operacyjnych:  
a) rozporządzenia 1303/2013;  

b) rozporządzenia 1304/2013;  

c) ustawy wdrożeniowej;  

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 nr  RPWP.06.04.01-30-
0052/15, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, 
ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+).  
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4. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Zarządzającej – Zarządowi 
Województwa Wielkopolskiego mającemu siedzibę przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań , 
Beneficjentowi realizującemu Projekt, tj.  Firmie „Akademia Odkrywców” s.c. Agnieszka Ciszewska-
Przebieracz, Aleksandra Szydłowska Zalasewo, os. Leśne 90, 62-020 Swarzędz  oraz podmiotom, które na 
zlecenie Beneficjenta uczestniczą w realizacji Projektu -  (nazwa i adres ww. podmiotów). Moje dane 
osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji 
Zarządzającej lub Beneficjenta. Moje dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym 
firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej oraz Beneficjenta kontrole i audyt w ramach WRPO 
2014+.  
 
5. Oświadczam, iż podane przeze mnie dane osobowe są prawdziwe i aktualne.  

6. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 
możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu.  

7. 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.  

8. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.  
 

9. Przedmiotowe dane osobowe będą przechowywane w Biurze Projektu, znajdującym się w Żłobku 
„Akademia Odkrywców” w Koziegłowach Os. Leśne 16, 62-028 Koziegłowy . W celu uzyskania dostępu do 
danych  lub dokonania ich poprawy należy skontaktować się z Właścicielkami ww. Żłobka  
 
 

 
  
   ………………, dnia ………………………..……2017 r. 
                      

Miejscowość, data                                                                                                                      Czytelny podpis Uczestnika Projektu 
 
 
 
  

4. OŚWIADCZENIE O POUCZENIU O ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ NIEZGODNYCH 
Z PRAWDĄ. 
 
Oświadczam, że informacje podane przeze mnie w niniejszej deklaracji są prawdziwe i zgodne ze stanem 
prawnym i faktycznym.  Oświadczam, iż zostałam/em pouczony o odpowiedzialności  za składanie 
oświadczeń niezgodnych z prawdą i jestem jej świadoma/y. 
 
 
 
 

               ………..……, dnia ……………………. 2017 r. 
                     Miejscowość, data                                                                                                                             Czytelny podpis Uczestnika Projektu 
 
 

 
 

5. OŚWIADCZENIE UCZESTNICZKI/UCZESTNIKA O SPEŁNIENIU KRYTERIÓW KWALIFIKOWALNOŚCI 
UPRAWNIAJĄCYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE 
 
Oświadczam, że zamieszkuję/jestem zameldowany/a)/zamieszkuję na terenie Gminy Czerwonak 
(województwo wielkopolskie), a Dziecko, które zostanie powierzone pod opiekę żłobkową 
…………………………………………………………………. (imię i nazwisko Dziecka), którego/której jestem 
przedstawicielem ustawowym  jest dzieckiem w wieku żłobkowym (w przedziale wiekowym 0-3 lat) 

 
 
 
 

      ………………………..., dnia ….……………….. 2017 r. 
                     Miejscowość, data                                                                                                                                Czytelny podpis Uczestnika Projektu 


