
 

Projekt pn. „Gmina Łużna wspiera najmłodszych mieszkańców” współfinansowany przez Unię Europejską  

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia 

zawodowego z prywatnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata  

2014 – 2020 
 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  
 

Zakres danych osobowych uczestników biorących udział w Projekcie pt.: „Gmina Łużna wspiera 

najmłodszych mieszkańców”, nr RPMP.08.05.00-12-0088/19 realizowanym w ramach Osi 

Priorytetowej 8 Rynek Pracy, Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Typ A: 

wsparcie dla tworzenia i/lub funkcjonowania podmiotów opieki nad dzieckiem do lat 3, w tym żłobków 

(m.in. przyzakładowych) i klubów dziecięcych oraz działania na rzecz zwiększania liczby miejsc  

w istniejących instytucjach. 

 

Wszystkie pola niniejszego formularza należy wypełnić czytelnie  

(pismem drukowanym) 

 

 

 DANE OSOBOWE  

1 Imię (imiona)  

2 Nazwisko  

3 Płeć 

(proszę zaznaczyć X 

odpowiednie pole) 

 Kobieta 

 Mężczyzna 

4 PESEL  

6 Wykształcenie   gimnazjalne 

 niższe niż podstawowe 

 podstawowe 

 policealne 

 ponadgimnazjalne 

 wyższe 

II ADRES ZAMIESZKANIA W ROZUMIENIU KODEKSU CYWILNEGO (na terenie 

województwa małopolskiego) 

7 Ulica  

8 Nr domu  

9 Nr lokalu  

10 Kod pocztowy  

11 Miejscowość  

12 Gmina  

13 Powiat  

14 Województwo Małopolskie 

15 Miejscowość wskazana w 

pkt 11 położona jest: 

 na obszarze miejskim (w granicach administracyjnych miast) 
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(proszę zaznaczyć X 

odpowiednie pole) 

 na obszarze wiejskim (poza granicami administracyjnymi 

miast): gmina wiejska, część wiejska (leżąca poza miastem) 

gminy miejsko – wiejskiej  

III DANE KONTAKTOWE 

16 Telefon stacjonarny  

17 Telefon komórkowy  

18 Adres poczty 

elektronicznej (email) 

 

IV ADRES DO KORESPONDECJI (należy wypełnić jedynie gdy korespondencja powinna być 

kierowana na inny adres niż wskazany powyżej – pola 7-11) 

19 Ulica  

20 Nr domu  

21 Nr lokalu  

22 Kod pocztowy  

23 Miejscowość  

V KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI 

24 Status na rynku pracy w 

chwili zgłoszenia do 

projektu (proszę 

zaznaczyć X odpowiednie 

pole) 

 Osoba bezrobotna niezarejestrowana w ewidencji urzędów 

pracy 

 Osoba bezrobotna zarejestrowana w ewidencji urzędów pracy 

 Osoba bierna zawodowo 

 Osoba pracująca, przebywająca na: 

 urlopie macierzyńskim 

 urlopie rodzicielskim 

 urlopie wychowawczym 

 pracująca zawodowo 

25 Miejsce zatrudnienia 

(proszę zaznaczyć X 

odpowiednie pole) 

 administracja rządowa 

 administracja samorządowa 

 mikro/małe/średnie przedsiębiorstwo 

 duże przedsiębiorstwo 

 organizacja pozarządowa 

 własna działalność gospodarcza 

 nie dotyczy 

26 Wykonywany zawód 

(proszę zaznaczyć X 

odpowiednie pole) 

 instruktor praktycznej nauki zawodu 

 nauczyciel kształcenia ogólnego 

 nauczyciel wychowania przedszkolnego 

 nauczyciel kształcenia zawodowego 

 pracownik instytucji systemu ochrony zdrowia 

 kluczowy pracownik instytucji pomocy i integracji społecznej 
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 pracownik instytucji rynku pracy 

 pracownik szkolnictwa wyższego 

 pracownik instytucji systemu wspierania rodziny i pieczy  

zastępczej  

 pracownik ośrodka wsparcia ekonomii społecznej 

 pracownik poradni psychologiczno-pedagogicznej  

 rolnik 

 ucząca się 

 nieuczestnicząca w kształceniu lub szkoleniu  

 długotrwale bezrobotna 

 inne  

27 Status uczestnika projektu  

w chwili zgłoszenia do 

projektu (proszę zaznaczyć 

X odpowiednie pole) 

- osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, 

osoba obcego pochodzenia: 

 Tak  

 Nie 

 Odmowa podania informacji  

- osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do 

mieszkań: 

 Tak  

 Nie 

- osoba z niepełnosprawnościami 

 Tak  

 Nie 

 Odmowa podania informacji 

- osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej  

 Tak  

 Nie 

 Odmowa podania informacji 

VI KRYTERIA PREMIUJĄCE 

28 Status uczestnika projektu  

w chwili zgłoszenia do 

projektu (proszę zaznaczyć 

X odpowiednie pole) 

 rodzic/ opiekun dziecka do lat 3, który posiada orzeczenie  

o niepełnosprawności (weryfikacja na podstawie orzeczenia 

o niepełnosprawności, do wglądu) 

 rodzic / opiekun dziecka do lat 3 samotnie wychowujący 

dziecko / dzieci (oświadczenie o samotnym wychowywaniu 

dziecka w Ankiecie Wstępnej) 

 młody wiek rodzica / opiekuna dziecka do lat 3 – tj. wiek 

poniżej 25 roku życia  
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 dochód w rodzinie rodzica/opiekuna dziecka do lat 3 nie 

przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego  

(w przypadku zaznaczenia należy dołączyć zaświadczenie  

o pobieraniu zasiłku) 

VII INFORMACJE O DZIECKU / DZIECIACH 

29 Imię i nazwisko oraz wiek 

dzieci objętych wsparciem w 

ramach projektu 

 

1. ………………………………………………………………... 

2. ………………………………………………………………... 

3. ………………………………………………………………... 

4. ………………………………………………………………... 

VIII ŹRÓDŁO INFORMACJI O PROJEKCIE 

30 O projekcie 

dowiedziałam/ 

dowiedziałem się z: 

(proszę zaznaczyć X 

odpowiednie pole) 

  ulotek / plakatów 

 przekazu słownego (np. od znajomych, rodziców) 

 spotkań informacyjnych 

 innych uczestników projektu 

 tablicy informacyjnej w szkole 

 innych źródeł (jakich?)……………………………………… 

 
Niniejszym oświadczam że: 

 

 Zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „Gmina 

Łużna wspiera najmłodszych mieszkańców”, nr RPMP.08.05.00-12-0088/19 i akceptuję go oraz 

wyrażam zgodę na uczestnictwo w Projekcie. 

 Jestem uprawniona/uprawniony do uczestnictwa w Projekcie. 

 Zostałem/łam poinformowany/na, że projekt jest współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 Deklaruję wolę udziału w Projekcie. 

 W przypadku zakwalifikowania do udziału w projekcie zobowiązuję się wziąć w nim udział  

na zasadach przewidzianych w dokumentach regulujących zasady uczestnictwa w nim. 

 W razie zmiany danych teleadresowych zobowiązuję się natychmiast poinformować o tym  

     realizatora projektu tj. Samorządowy Żłobek „Zakątek Malucha” w Łużnej. 

 Oświadczam, że podane przeze mnie dane i informacje zawarte w formularzu zgłoszeniowym 

oraz w przedłożonych załącznikach (jeśli zostały złożone) są zgodne z prawdą. 

 

 

________________             ________________           ______________________________ 

Miejscowość i data   Podpis uczestnika                   Podpis rodzica lub opiekuna prawnego 
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Załącznik nr 4 do Regulaminu 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU 

 

 

W związku z przystąpieniem do projektu pn.: „Gmina Łużna wspiera najmłodszych 

mieszkańców”, Nr RPMP.08.05.00-12-0088/19 oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:  

 

1. administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru danych 

„Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020” jest Zarząd 

Województwa Małopolskiego stanowiący Instytucję Zarządzającą dla Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, z siedzibą w Krakowie przy 

ul. Basztowej 22, 31- 156 Kraków, adres do korespondencji ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków,  

2. administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru danych 

„Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” jest 

minister właściwy do spraw rozwoju z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 

Warszawa,  

3. przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których 

mowa w 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 Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na podstawie:  

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 ustanawiające 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 uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 

1081/2006;  

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

finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020;  

4) rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) Nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. 

ustanawiające 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;  

4. moje dane osobowe w zakresie wskazanym w pkt 1 oraz pkt 2 będą przetwarzane wyłącznie 

w celu realizacji projektu pn.: „Gmina Łużna wspiera najmłodszych mieszkańców”,  
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Nr RPMP.08.05.00-12-0088/19, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, 

udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań 

informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM);  

5. moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej – 

Wojewódzki Urząd Pracy, Plac Na Stawach 1, 30-107 Kraków, beneficjentowi realizującemu 

projekt – Gmina Łużna – Żłobek przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Łużnej, Łużna 

723, 38-322 Łużna. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym 

badania ewaluacyjne na zlecenie Powierzającego, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta. 

Moje dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym podmiotom, 

realizującym na zlecenie Powierzającego, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole 

i audyty w ramach RPO WM;  

6. moje dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia realizacji i rozliczenia 

projektu i zamknięcie i rozliczenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego 2014- 2020 oraz zakończenia okresu trwałości dla projektu i okresu 

archiwizacyjnego, w zależności od tego, która z tych dat nastąpi później; 

7. podanie danych ma charakter dobrowolny, aczkolwiek jest wymogiem ustawowym  

a konsekwencją odmowy ich podania jest brak możliwości udzielenia wsparcia w ramach 

projektu;  

8. posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 15-20 RODO;  

9. posiadam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w sposób opisany 

powyżej. Przetwarzanie danych zostanie zaprzestane, chyba że IZ/IP będzie w stanie wykazać, 

że w stosunku do przetwarzanych danych istnieją prawnie uzasadnione podstawy, które  

są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego 

ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;  

10. mam prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO;  

11. moje dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom upoważnionym  

na podstawie przepisów prawa;  

12. moje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również 

profilowane;  

13. mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:  

a) wyznaczonym przez ADO wskazanym w ust. 1, wysyłając wiadomość na adres poczty 

elektronicznej: Inspektora Ochrony Danych Osobowych UMWM 

(iodo@umwm.malopolska.pl) lub pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych 

UMWM, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56, 30-017 

Kraków;  

b) wyznaczonym przez ADO wskazanym w ust. 2, wysyłając wiadomość na adres poczty 

elektronicznej: Inspektora Ochrony Danych Osobowych MIiR (iod@miir.gov.pl);  

c) działającym w ramach Instytucji Pośredniczącej, wysyłając wiadomość na adres poczty 

elektronicznej: Inspektora Ochrony Danych WUP (ochronadanych@wup-krakow.pl) lub 
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pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych WUP, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, 

plac Na Stawach 1, 30-107 Kraków;  

14. 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;  

 

 

 

___________________________     _____________________________  
 

MIEJSCOWOŚĆ I DATA       CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU 
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OŚWIADCZENIE  

dotyczące powrotu lub wejścia na rynek pracy dla osób 

BIERNYCH ZAWODOWO/BEZROBOTNYCH 

w ramach projektu pn. ,,Gmina Łużna wspiera najmłodszych 

mieszkańców" 
RPMP.08.05.00-12-0088/19 

 

 

Ja niżej podpisany/podpisana .....................................................................................................  

(imię i nazwisko)  

posiadający/a nr PESEL ...............................................................................................................  

oświadczam, że na dzień przystąpienia do projektu pn. ,,Gmina Łużna wspiera najmłodszych 

mieszkańców" jestem osobą bezrobotną */ bierną zawodowo ** i deklaruję chęć powrotu 

lub wejścia na rynek pracy. 

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

(data, podpis Uczestnika Projektu) 

 
 
 
  
* Bezrobotni, to osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy jak i aktywnie poszukujące zatrudnienia. Definicja uwzględnia osoby 
zarejestrowane, jako bezrobotne zgodnie z krajowymi definicjami, nawet jeżeli nie spełniają one wszystkich trzech kryteriów. Definicja 
uwzględnia zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu badania aktywności ekonomicznej ludności (BAEL), jak i osoby zarejestrowane jako 
bezrobotne. Studenci studiów stacjonarnych uznawani są za osoby bierne zawodowo, nawet jeśli spełniają kryteria dla bezrobotnych, zgodnie 
z ww. definicją. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji 
(nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), są osobami bezrobotnymi.  
Osobę w wieku emerytalnym (w tym osobę, która osiągnęła wiek emerytalny, ale nie pobiera świadczeń emerytalnych) oraz osobę 
pobierającą emeryturę lub rentę, która spełnia warunki definicji wskaźnika dot. osób bezrobotnych objętych wsparciem (tj. pozostaje bez 
pracy, jest gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukuje zatrudnienia) należy traktować jako bezrobotną.  
** 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.  
Dzieci i młodzież do 18 r. ż. są co do zasady uznawane za osoby bierne zawodowo, o ile nie spełniają przesłanek, na podstawie których można 
je zaliczyć do osób bezrobotnych lub pracujących (tj. poszukują pracy lub podjęły pracę). Studenci studiów stacjonarnych, którzy są 
zatrudnieni (również na część etatu) powinni być wykazywani jako osoby pracujące. Doktorantów można uwzględniać we wskaźniku dot. 
biernych zawodowo, pod warunkiem, że nie są oni zatrudnieni na uczelni, winnej instytucji lub przedsiębiorstwie. W przypadku, gdy doktorant 
wykonuje obowiązki służbowe, za które otrzymuje wynagrodzenie, należy traktować go jako osobę pracującą.  
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OŚWIADCZENIE  

dotyczące powrotu na rynek pracy dla osób 

PRACUJĄCYCH 

w ramach projektu  

pn. ,,Gmina Łużna wspiera najmłodszych mieszkańców" 
RPMP.08.05.00-12-0088/19 

 

 

Ja niżej podpisany/podpisana .....................................................................................................  

(imię i nazwisko)  

posiadający/a nr PESEL ...............................................................................................................  

 

oświadczam, że na dzień przystąpienia do projektu pn. ,,Gmina Łużna wspiera najmłodszych 

mieszkańców" jestem osobą pracującą i deklaruję chęć powrotu na rynek pracy, co umożliwi 

mi utrzymanie zatrudnienia. 

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

(data, podpis Uczestnika Projektu) 

  



 

Projekt pn. „Gmina Łużna wspiera najmłodszych mieszkańców” współfinansowany przez Unię Europejską  

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia 

zawodowego z prywatnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata  

2014 – 2020 
 

Załącznik nr 2 do Regulaminu  
 

Łużna, dnia ……………… 2019  r.  
 
 
 

 

DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE 

 

 

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

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

deklaruję swój udział w projekcie pn.: „Gmina Łużna wspiera najmłodszych mieszkańców”, 

realizowanym przez Gminę Łużna – Samorządowy Żłobek „Zakątek Malucha”  w Łużnej, na 

podstawie umowy ryczałtowej, finansowanej ze środków Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 8. Osi Priorytetowej 

Rynek pracy, Działania 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia zawodowego z prywatnym, Typ A: 

wsparcie dla tworzenia i/lub funkcjonowania podmiotów opieki nad dzieckiem do lat 3, w tym 

żłobków (m.in. przyzakładowych) i klubów dziecięcych oraz działania na rzecz zwiększania 

liczby miejsc w istniejących instytucjach. 

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

(data, podpis Uczestnika Projektu) 

 

 

 

 


