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DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

Ja, niżej podpisany/a  
 
…...…………………………………………………………………………............................... 

(imię i nazwisko) 

PESEL:             

 

1. Deklaruję udział w Projekcie „Krok w stronę pracy” (nr RPSL.07.01.03-24-01FH/15), 
realizowanym  przez OŚWIATA Sp. z o.o., w ramach Poddziałania 7.1.3 Poprawa zdolności do 
zatrudniania osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020. 

2. Oświadczam, że: 

a) zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „Krok w stronę 
pracy” (zwanego dalej „Regulaminem”), akceptuję jego postanowienia i zobowiązuję się do 
ich przestrzegania, w szczególności do systematycznego udziału w formach wsparcia, na 
które zostanę zakwalifikowany/a.  

b) spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające mnie do udziału w Projekcie określone w 
„Regulaminie”. 

c) zostałem/am poinformowany/a, że Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w 
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

d) zostałem/am poinformowany/a, że udział w Projekcie jest dobrowolny i bezpłatny,  
z zastrzeżeniem postanowień zawartych w  §5 ust. 9 i §6 ust. 2 „Regulaminu”. 

e) zapoznałem/am się z warunkami oraz ewentualnymi konsekwencjami rezygnacji lub 
usunięcia z Projektu określonymi w „Regulaminie”  

f) zostałem/am pouczony/a o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z 
prawdą. 

3. Wyrażam zgodę na udział w badaniach ankietowych i/lub ewaluacyjnych oraz innych 
badaniach dotyczących realizowanego Projektu na początku, w trakcie i po zakończeniu jego 
realizacji. 

4. Zobowiązuję się do bieżącego informowania Biura Projektu o wszelkich zmianach dotyczących 
moich danych zawartych w dokumentach przedłożonych w trakcie rekrutacji i realizacji Projektu 
oraz o wszystkich zdarzeniach mogących mieć wpływ na dalszy udział w Projekcie. 

5. Zobowiązuję się do podawania do Biura Projektu informacji związanych z moim statusem na 
rynku pracy oraz informacji nt. udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskaniu kwalifikacji 
lub nabyciu kompetencji, potwierdzonych stosownym dokumentem – zgodnie z zapisami 
„Regulaminu” i Oświadczenia Uczestnika Projektu. 

6. Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku w związku z realizacją Projektu.  

7. Integralną część niniejszej Deklaracji stanowi Oświadczenie Uczestnika Projektu (Załącznik nr 
1 do Deklaracji uczestnictwa w Projekcie). 

 
 

…………………………………..                                                         ………………………………….. 
  miejscowość i data                                                                       podpis uczestnika Projektu 
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Załącznik nr 1 do Deklaracji uczestnictwa w Projekcie 

 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU 

 

W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Krok w stronę pracy” oświadczam, że przyjmuję do 
wiadomości, iż: 

1. Administratorem moich danych osobowych jest Zarząd Województwa Śląskiego pełniący 
funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL 2014-2020), mający siedzibę przy ul. Ligonia 46, 40-
037 Katowice; 

2. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji obowiązków związanych z 
realizacją projektu, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia 
wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań 
informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WSL 2014-2020; 

3. Podanie danych przez uczestnika projektu jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa  
w projekcie. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia 
wsparcia  
w ramach projektu; 

4. Dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. W odniesieniu do zbioru „Dane uczestników 
projektów RPO WSL na lata 2014 – 2020” podstawą prawną przetwarzania moich danych 
osobowych stanowi  
art. 23 ust. 1 pkt 2 oraz art. 27 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) w powiązaniu z aktami 
prawnymi w tym: 

a) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia  
17 grudnia 2013 r. ustanawiające 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 ustanawiające przepisy ogólne 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności  
i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady 
(WE) nr 1083/2006; 

b) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 
2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie 
Rady (WE) nr 1081/2006; 

c) Ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t.j. Dz. U z 2014 r. poz. 
1146 z późn. zm.); 

5. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Beneficjentowi realizującemu 
projekt  - OŚWIATA Spółka z o.o., ul. Mickiewicza 28/7, 40-092 Katowice oraz podmiotom, 
które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu – Społeczna Szkoła 
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Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu, ul. Leszczyńskiej 7, 00-000 Oświęcim; 

6. Moje dane osobowe mogą zostać powierzone do przetwarzania podmiotom realizującym 
badania ewaluacyjne lub inne działania związane z realizacją Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 na zlecenie Instytucji 
Koordynującej, Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub Beneficjenta; 

7. Moje dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom innym, niż upoważnione na 
podstawie przepisów prawa. Dane będą także przekazywane do Centralnego Systemu 
Teleinformatycznego prowadzonego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, ul. Wspólna 
2/4 00-926 Warszawa;  

8. W ciągu 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie  udostępnię dane dot. mojego statusu 
na rynku pracy oraz informacje nt. udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania 
kwalifikacji lub nabycia kompetencji, potwierdzone stosownym dokumentem*; 

9. W ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dot. mojego 
statusu na rynku pracy, potwierdzone stosownym dokumentem*; 

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

 

 

 

 

 

  ………………………….…………………… 

 

 

 

 

…………………………………………………………… 

MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Niepotrzebne skreślić (wykreśla Beneficjent w zależności od ogłoszonego konkursu) 
** W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane   
  przez jej prawnego opiekuna. 
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DANE UCZESTNIKA PROJEKTU 

Tytuł Projektu Krok w stronę pracy 

Nr Projektu RPSL.07.01.03-24-01FH/15-004 

Lider Projektu 
OŚWIATA Sp. z o.o. 

w Katowicach 
Partner Projektu 

Społeczna Szkoła 
Zarządzania i Handlu  

w Oświęcimiu 
 

FORMULARZ PROSIMY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI, A POLA WYBORU ZAZNACZYĆ ”X”. 

I 
Dane 

osobowe 

Imię  

Nazwisko  

Płeć  Kobieta    Mężczyzna 

PESEL            

Miejsce urodzenia  

Wykształcenie 

 Brak wykształcenia   Podstawowe 

 Gimnazjalne             Ponadgimnazjalne 

 Policealne i wyższe      

II 
Adres 

zamieszkania 

Ulica  

Nr budynku  

Nr lokalu  

Miejscowość  

Kod pocztowy, Poczta  

Gmina 
 

Powiat 
 

Województwo 
 



 

 

 

 

 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 
 

5 

 

 

 

Kraj 
 

III 
Dane 

kontaktowe 

Telefon kontaktowy 
 

Adres e-mail 
 

IV Status  

Osoba ucząca się w 
placówce edukacyjnej, 
której siedziba 
znajduje się na terenie 
województwa 
śląskiego1 

 TAK           NIE 

Osoba, która planuje 
powrót na rynek pracy 
po przerwie związanej 
z urodzeniem i 
wychowywaniem 
dziecka 

 TAK           NIE 

Osoba bierna 
zawodowo2 
 

w tym osoba ucząca 
się lub kształcąca się 

 TAK           NIE  

 TAK           NIE 

Osoba bezrobotna3,  
 

w tym długotrwale 
bezrobotna 4  

 TAK           NIE  
 

 TAK           NIE 

V Inne  
Osoba należąca do mniejszości 
narodowej lub etnicznej, migrant, 
osoba obcego pochodzenia 

 Tak    Nie 

 Odmawiam podania    

     informacji 

                                                 
1 dotyczy osób zamieszkujących poza obszarem województwa śląskiego 
2 osobą bezrobotną jest osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia. 
Definicja uwzględnia osoby zarejestrowane, jako bezrobotne zgodnie z krajowymi przepisami, nawet jeżeli nie spełniają one 
wszystkich trzech kryteriów. Osobami bezrobotnymi są zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu badania aktywności 
ekonomicznej ludności, jak i osoby zarejestrowane jako bezrobotne. Definicja nie uwzględnia studentów studiów stacjonarnych, 
nawet jeśli spełniają powyższe kryteria. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są 
bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), są osobami bezrobotnymi2 w rozumieniu 
Wytycznych;  
 
3 osoby bierne zawodowo – osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są 
bezrobotne). Studenci studiów stacjonarnych są uznawani 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), są uznawane za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już 
jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo) 
 
4 osoby długotrwale bezrobotne4 – definicja pojęcia „długotrwale bezrobotny” różni się w zależności od wieku: 

- młodzież (<25lat) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy (>6miesięcy);  
- dorośli (25 lat lub więcej) – osoby bezrobotne nieprzerwalnie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy).  

Wiek uczestników projektu jest określany na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie. 
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Osoba bezdomna lub dotknięta 
wykluczeniem z dostępu do 
mieszkań 

 Tak    Nie 

Osoba z niepełnosprawnościami  Tak    Nie 

Osoba przebywająca w 
gospodarstwie domowym bez osób 
pracujących 

 

w tym w gospodarstwie domowym z 
dziećmi pozostającymi na 
utrzymaniu  

 

 Tak    Nie 

 

 Tak    Nie 

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

 Tak    Nie 

Osoba w innej niekorzystnej 
sytuacji społecznej 

 Tak    Nie 

 Odmawiam podania   

     informacji 
 
Osoba z  indywidualnymi 
potrzebami 

 

 Tak    Nie 

 
………………………………… 

(jeśli ”TAK” proszę opisać) 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU: 

Świadomy/a odpowiedzialności za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie 

prawdy oświadczam, że dane zawarte w niniejszym Formularzu są zgodne ze stanem 

faktycznym. Jednocześnie zobowiązuję się do niezwłocznego informowania Biura Projektu o 

wszelkich zmianach ww. danych. 

 

ZAŁĄCZNIKI:  

1. Urzędowe zaświadczenie w przypadku osób zarejestrowanych jako bezrobotne  
(z właściwego Powiatowego Urzędu Pracy); 

2. Urzędowe zaświadczenie w przypadku osób z niepełnosprawnością (kopia aktualnego 
dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność); 

3. Oświadczenie w przypadku osób bezrobotnych niezarejestrowanych oraz osób 
biernych zawodowo; 

4. Zaświadczenie potwierdzające, że dana osoba uczy się na obszarze województwa 
śląskiego (wystawione przez placówkę, w której Uczestnik uczy się) - nie dotyczy osób, 
które zamieszkują na obszarze województwa śląskiego. 
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               miejscowość i data  podpis Uczestnika Projektu 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU 
 

 

Ja, niżej podpisany/a  
 
…...…………………………………………………………………………............................... 

(imię i nazwisko) 

PESEL:             

 

Oświadczam, że: 

 

□ 
 

□ 

Jestem bezrobotny(a)¹ - niezarejestrowany(a) w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba 
bezrobotna), w tym: 
 
Jestem  długotrwale bezrobotny(a)³ 

 

□ 
 

Jestem bierny(a) zawodowo² 

 
 

 
   ……………………………………………..………………… 

(Data i czytelny podpis Uczestnika Projektu) 
 

1 osobą bezrobotną jest osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia. 

Definicja uwzględnia osoby zarejestrowane, jako bezrobotne zgodnie z krajowymi przepisami, nawet jeżeli nie spełniają one 

wszystkich trzech kryteriów. Osobami bezrobotnymi są zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu badania aktywności 

ekonomicznej ludności, jak i osoby zarejestrowane jako bezrobotne. Definicja nie uwzględnia studentów studiów stacjonarnych, 

nawet jeśli spełniają powyższe kryteria. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są 

bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), są osobami bezrobotnymi1 w rozumieniu 

Wytycznych;  
 

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

bezrobotne). Studenci studiów stacjonarnych są uznawani 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), są uznawane za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już 

jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo) 
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3 osoby długotrwale bezrobotne – definicja pojęcia „długotrwale bezrobotny” różni się w zależności od wieku: 

- młodzież (<25lat) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy (>6miesięcy);  

- dorośli (25 lat lub więcej) – osoby bezrobotne nieprzerwalnie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy).  

  Wiek uczestników projektu jest określany na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie. 


