
 

 

REGULAMIN UDZIAŁU 

w projekcie „KORONA BIS czyli KOmpetencje, ROzwój, NAuka w szkołach 

specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego” 

realizowanym w ramach poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności 

kształcenia ogólnego - konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki udziału, zasady i podstawowe kryteria udziału 

Uczestniczek/Uczestników Projektu „KORONA BIS czyli KOmpetencje, ROzwój, 

NAuka w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego”, 

ich obowiązki, a także etapy wsparcia przewidzianego w ramach Projektu. 

2. Projekt realizowany jest w okresie od 19 sierpnia 2019 r. do 13 sierpnia 2021 r. przez 

Powiat Gliwicki, Zespół Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie oraz Zespół Szkół 

Specjalnych w Knurowie, w ramach Poddziałania 11.1.4 „Poprawa efektywności 

kształcenia ogólnego - konkurs” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2014 – 2020. 

3. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

4. Celem Projektu jest poprawa jakości edukacji w 3 szkołach, prowadzonych przez Powiat 

Gliwicki, wchodzących w skład zespołów szkół wymienionych w ust. 2. 

5. Udział w projekcie jest dobrowolny i bezpłatny. 

6. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 

1) Projekt – projekt pn. „KORONA BIS czyli KOmpetencje, ROzwój, NAuka w szkołach 

specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego” współfinansowany 

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

(Oś Priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1 

Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego 

dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego 

i średniego, Poddziałanie 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs, 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020) 

realizowany przez Powiat Gliwicki; 

2) Biuro Projektu – zespół złożony z kierownika projektu i jego asystenta działający 

w Starostwie Powiatowym w Gliwicach, ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice; 

3) Zespół zadaniowy ds. realizacji projektu – zespół złożony z pracowników Starostwa 

Powiatowego w Gliwicach oraz szkolnych koordynatorów projektu; 

4) Lider Projektu – Powiat Gliwicki;  

5) Kandydatka/Kandydat – osoba (Uczennica/Uczeń lub Nauczycielka/Nauczyciel) 

ubiegająca się o udział w Projekcie, do momentu złożenia Deklaracji udziału 

w Projekcie i skorzystania ze wsparcia projektowego; 
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6) Uczestniczka/Uczestnik – osoba (Uczennica/Uczeń lub Nauczycielka/Nauczyciel), 

która została zakwalifikowana do udziału w Projekcie i podpisał/-a deklarację udziału 

w projekcie, formularz oświadczenia uczestnika projektu oraz formularz danych 

uczestnika projektu i skorzystała ze wsparcia projektowego; 

7) Szkoła – Liceum Ogólnokształcące i Technikum w Zespole Szkół im. I. J. 

Paderewskiego w Knurowie, Szkoła podstawowa specjalna w Zespole Szkół 

Specjalnych w Knurowie. 

 

II. ZASADY I WARUNKI UDZIAŁU UCZENNIC/UCZNIÓW W PROJEKCIE 

 

§ 2 

1. Z form wsparcia oferowanych w ramach Projektu mogą korzystać Uczennice/Uczniowie 

Szkół objętych wsparciem w ramach Projektu. Zgodnie z zapisami wniosku 

o dofinansowanie projektu, wsparciem zostanie objętych 295 Uczennic/Uczniów. 

2. Rekrutacja Kandydatek/Kandydatów będzie prowadzona przez Zespół Szkół 

im. I. J. Paderewskiego w Knurowie oraz Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie. Warunki 

udziału, zasady i podstawowe kryteria rekrutacji Uczennic/Uczniów ww. szkół określają 

Regulaminy rekrutacji do projektu opracowane przez poszczególne szkoły. 

3. Aby stać się Uczestniczką/Uczestnikiem Projektu zakwalifikowani przez Komisje 

Rekrutacyjne poszczególnych szkół do udziału w nim Kandydatki/Kandydaci składają 

następujące formularze: 

a) Deklaracja udziału w Projekcie, której wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu; 

b) Oświadczenie Uczestnika Projektu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do 

Regulaminu; 

c) Dane uczestnika Projektu, których wzór stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu. 

Dokumenty te muszą być podpisane i złożone szkolnemu koordynatorowi projektu 

w dniu rozpoczęcia przez daną osobę udziału w pierwszej formie wsparcia. 

Dokumenty muszą zostać opatrzone podpisem Uczestnika/Uczestniczki. Ponadto 

w przypadku Uczestnika/Uczestniczki niepełnoletniego, dokumenty muszą zostać 

podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego Uczestnika/Uczestniczki. 

 

III. ZASADY I WARUNKI UDZIAŁU NAUCZYCIELEK/NAUCZYCIELI 

W PROJEKCIE 

 

§ 3 

1. Z form wsparcia oferowanych w ramach Projektu mogą korzystać 

Nauczycielki/Nauczyciele zatrudnieni w szkołach objętych wsparciem w ramach Projektu. 

2. Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie projektu, wsparciem zostanie objętych 8 

Nauczycielek/Nauczycieli. 

3. Rekrutacja Kandydatek/Kandydatów będzie prowadzona przez Zespół Szkół 

im. I. J. Paderewskiego w Knurowie oraz Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie. Warunki 
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udziału, zasady i podstawowe kryteria rekrutacji Nauczycielek/Nauczycieli ww. szkół 

określają Regulaminy rekrutacji do projektu opracowane przez poszczególne szkoły.  

4. Aby stać się uczestnikiem projektu zakwalifikowani do udziału w nim 

Kandydatki/Kandydaci podpisują następujące dokumenty: 

a) Deklaracja udziału w Projekcie, której wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu; 

b) Oświadczenie Uczestnika Projektu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do 

Regulaminu; 

c) Dane uczestnika Projektu, których wzór stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu. 

Dokumenty te muszą być podpisane i złożone szkolnemu koordynatorowi projektu 

w dniu rozpoczęcia przez daną osobę udziału w pierwszej formie wsparcia. 

 

IV. REALIZACJA PROJEKTU 

 

§ 4 

1. W ramach Projektu Uczennice/Uczniowie będący Uczestnikami Projektu wezmą udział 

w następujących formach wsparcia: 

a) doradztwo edukacyjno - zawodowe: podczas zajęć zostaną poruszone tematy 

z zakresu m. in. poruszania się po rynku pracy, określania predyspozycji 

osobowościowych, rozwijania kompetencji przydatnych w pracy zawodowej, 

aktywności zawodowej kobiet; 

b) zajęcia wyrównawcze z zakresu m. in. matematyki, biologii, chemii, języka 

niemieckiego i angielskiego dla uczniów wykazujących zaległości edukacyjne 

i trudności z opanowaniem podstawy programowej; 

c) zajęcia rozwijające kompetencje z zakresu m. in. matematyki, informatyki, 

chemii, biologii, geografii, języka angielskiego, języka niemieckiego; 

d) zajęcia wspierające rozwój u uczniów szkół specjalnych kompetencji 

społecznych i umiejętności uczenia się w tym umiejętności skutecznego 

porozumiewania się werbalnego i pisemnego prawidłowych kontaktów 

interpersonalnych, nastawienia na rozwiązywanie problemów, radzenia sobie ze 

stresem i frustracją, budowania poczucia własnej wartości. 

2. W ramach Projektu Nauczycielki/Nauczyciele będący Uczestnikami Projektu wezmą udział 

w kursach i szkoleniach z zakresu: wykorzystywania doświadczeń chemicznych na 

zajęciach (2 szkolenia/warsztaty dla 2 os. – łącznie 4 os.), wykorzystywania ceramiki 

w zajęciach arteterapii (2 szkolenia dla 1 os.), prowadzenia terapii z wykorzystaniem 

metody Tomatisa (2 os.), sensoplastyki (1 os.). 
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V. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU 
 

§ 5 

1. Uczestniczka/Uczestnik Projektu ma obowiązek aktywnego uczestnictwa w formach 

wsparcia realizowanych w ramach Projektu, do których został zakwalifikowany. 

2. Obowiązkowa frekwencja w realizowanych zajęciach wynosi minimum 80%, 

co oznacza, iż Uczestniczka/Uczestnik Projektu ma prawo do nieusprawiedliwionych 

nieobecności podczas realizowanych form wsparcia w wymiarze maksymalnie 20% 

sumarycznej liczby wszystkich godzin zajęć, w których uczestniczy w ramach Projektu. 

Po przekroczeniu tego limitu Zespół zadaniowy może podjąć decyzję o skreśleniu 

Uczestniczki/Uczestnika z listy uczestników Projektu. 

3. Za nieobecności usprawiedliwione uznaje się nieobecności spowodowane przypadkami 

losowymi i/lub zdrowotnymi, co w przypadku osób niepełnoletnich powinno zostać 

potwierdzone przez opiekuna prawnego. Usprawiedliwienie nieobecności powinno zostać 

odnotowane w dzienniku zajęć. 

4. Każdy Uczestnik/Uczestniczka Projektu zobowiązuje się do: 

a) zapoznania się z zapisami niniejszego Regulaminu i ich przestrzegania, 

b) aktywnego, punktualnego, regularnego uczestniczenia w realizowanych w ramach 

Projektu zajęciach, 

c) potwierdzania udziału w realizowanych w ramach Projektu zajęciach poprzez 

składanie własnoręcznych podpisów na listach obecności, 

d) wypełniania ankiet monitorujących i udzielania niezbędnych informacji do celów 

monitoringu Projektu, 

e) wypełnianie wszelkich niezbędnych dokumentów związanych z realizacją 

Projektu, 

f) przystąpienia do kończących poszczególne cykle zajęć testów lub innych form 

weryfikacji nabytych kompetencji  (jeśli są one przewidziane), 

g) bieżącego informowania Biura Projektu o wszystkich zdarzeniach mogących mieć 

wpływ na dalszy udział w Projekcie, 

h) bieżącego informowania nauczyciela prowadzącego zajęcia w szkole - o terminach 

i przyczynach nieobecności na tych zajęciach, 

i) bieżącego informowania Biura Projektu o wszelkich zmianach dotyczących danych 

zawartych w dokumentach zgłoszeniowych, a w szczególności danych osobowych 

i kontaktowych takich jak: adres zamieszkania i zameldowania, adres poczty 

elektronicznej, numery telefonów kontaktowych. 

5. W przypadku, gdy z powodu nieobecności Uczestniczki/Uczestnika Projektu na 

zajęciach/kursach/szkoleniach, w szczególności z powodu nieobecności 

nieusprawiedliwionych, ich koszt zostanie uznany za niekwalifikowany 

– Uczestniczka/Uczestnik Projektu może zostać zobowiązany do zwrotu tych kosztów. 
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VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 6 

1. Niniejszy Regulamin wraz z załącznikami zostanie opublikowany na stronie internetowej 

Powiatu Gliwickiego (www.powiatgliwicki.pl). 

2. Dyrektorzy placówek objętych Projektem powinni zapoznać uczestników  

z Regulaminem poprzez udostępnienie jego tekstu na tablicach ogłoszeń i stronach 

internetowych szkół. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie 

reguły i zasady wynikające z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2014 - 2020, a także przepisy wynikające z właściwych aktów prawa 

wspólnotowego i polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. 

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem przyjęcia i obowiązuje przez okres realizacji Projektu. 

5. Zarząd Powiatu Gliwickiego zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym 

Regulaminie. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu udziału w projekcie KORONA BIS czyli KOmpetencje, ROzwój, NAuka 

w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego 

Deklaracja udziału w projekcie „KORONA BIS czyli KOmpetencje, ROzwój, 

NAuka w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego” 
 

Imię i nazwisko ....................................................................................................... 

Numer PESEL:  

    

Ja, niżej podpisany(a) deklaruję udział w projekcie „KORONA BIS czyli KOmpetencje, 

ROzwój, NAuka w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego” 

- realizowanym przez Powiat Gliwicki w ramach Poddziałania 11.1.4 „Poprawa 

efektywności kształcenia ogólnego - konkurs” Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.  

 
Po zapoznaniu się z Regulaminem udziału w projekcie „KORONA BIS czyli KOmpetencje, ROzwój, 

NAuka w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego” oświadczam, że:  

1) w pełni akceptuję zapisy Regulaminu; 

2) spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w projekcie 

„KORONA BIS czyli KOmpetencje, ROzwój, NAuka w szkołach specjalnych 

i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego”; 

3) z udzielonego mi wsparcia zobowiązuję się korzystać sumiennie i w sposób pozwalający na jak 

najlepsze osiągnięcie zaplanowanych celów projektu; 

4) zostałem(am) poinformowany(a), że Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa, w ramach Poddziałania 

11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020; 

5) zostałem(am) poinformowany(a), że udział w Projekcie jest dobrowolny i bezpłatny, 

z zastrzeżeniem zapisów § 5 ust. 5 Regulaminu; 

6) zapoznałem(am) się z warunkami oraz ewentualnymi konsekwencjami rezygnacji lub usunięcia 

z Projektu określonymi w Regulaminie; 

7) 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; 

8) 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; 

9) wyrażam zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku w związku z realizacją Projektu. 

Rozpowszechnianie to może przybrać w szczególności formę publikacji zdjęć z zajęć 

prowadzonych w ramach Projektu na stronie internetowej Lidera/Realizatora Projektu. 

Świadomy(a) odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą oświadczam, 

że podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym. 
 

 
             ................................................                                                                                   ................................................................................. 
          (miejscowość, data)                                                                (podpis Uczestniczki/Uczestnika Projektu)
          

            

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

        (podpis rodzica lub opiekuna prawnego*) 

 

*wymagany w przypadku, gdy Uczestniczka/Uczestnik Projektu jest osobą niepełnoletnią 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu udziału w projekcie KORONA BIS czyli KOmpetencje, ROzwój, NAuka 

w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU 
 

W związku z przystąpieniem do projektu pn. „KORONA BIS czyli KOmpetencje, ROzwój, NAuka w szkołach 

specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego” przyjmuję do wiadomości, iż: 

1) Administratorem moich danych osobowych jest Zarząd Województwa Śląskiego, z siedzibą przy ul. Ligonia 

46, 40-037 Katowice, adres email: kancelaria@slaskie.pl, strona internetowa: bip.slaskie.pl. 

2) Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych (inspektor ochrony 

danych), adres email: daneosobowe@slaskie.pl. 

3) Moje dane osobowe będą przetwarzane przez administratora w celu obsługi ww. projektu,  

dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-

2020 (RPO WSL), w szczególności: 

 udzielenia wsparcia 

 potwierdzenia kwalifikowalności wydatków 

 monitoringu 

 ewaluacji 

 kontroli 

 audytu prowadzonego przez upoważnione instytucje 

 sprawozdawczości 

 rozliczenia projektu 

 odzyskiwania wypłaconych beneficjentowi środków dofinansowania 

 zachowania trwałości projektu 

 archiwizacji 

 badań i analiz. 

4) Podstawą 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 

– dalej: RODO), wynikający z: 

a) art. 125 i 126 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 uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 – dalej: 

Rozporządzenie ogólne; 

b) art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów  

w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. 

5) Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Beneficjentowi realizującemu projekt  - Powiatowi 

Gliwickiemu, ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice. 

6) Moje dane osobowe mogą być ujawnione osobom fizycznym lub prawnym, upoważnionym przez 

administratora lub Beneficjenta, w związku z realizacją celów o których mowa w pkt. 3, podmiotom 

upoważnionym na podstawie przepisów prawa, 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 

mailto:kancelaria@slaskie.pl
file:///C:/Users/idczakt/AppData/Local/Temp/daneosobowe@slaskie.pl
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lub Beneficjenta, ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego, dostawcom systemów 

informatycznych i usług IT, operatorowi pocztowemu lub kurierowi (w przypadku korespondencji 

papierowej), stronom i innym uczestnikom postępowań administracyjnych. 

7) Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu zamknięcia Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (art. 140 i 141 Rozporządzenia ogólnego), bez uszczerbku dla 

zasad regulujących pomoc publiczną oraz krajowych przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów.  

8) Przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

9) Administrator danych osobowych, na mocy art. 17 ust. 3 lit. b RODO, ma prawo odmówić usunięcia moich 

danych osobowych. 

10) Podanie przeze mnie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją ich niepodania będzie 

brak możliwości uczestnictwa w projekcie. 

11) Moje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, 

ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO. 

 

Ponadto, w związku z uczestnictwem w projekcie:  

1) 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*. 

2) W ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dot. mojego statusu na rynku 

pracy, potwierdzone stosownym dokumentem*. 

3) Udostępnię informację o swojej sytuacji na rynku pracy firmom badawczym realizującym 

ewaluacje/analizy/ekspertyzy na zlecenie Instytucji Koordynującej, Instytucji Zarządzającej, Instytucji 

Pośredniczącej lub Beneficjenta. 

 

 

 

 

…..………………………….…………………… 

 

 

 

……………………………………………………… 

MIEJSCOWOŚĆ I DATA 
CZYTELNY PODPIS  

UCZESTNIKA PROJEKTU** 

*Niepotrzebne skreślić (wykreśla Beneficjent w zależności od ogłoszonego konkursu). 

**W przypadku uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez 

jej prawnego opiekuna. 
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Załącznik nr 3 do Regulaminu udziału w projekcie KORONA BIS czyli KOmpetencje, ROzwój, NAuka 

w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego 

 

DANE UCZESTNICZKI/UCZESTNIKA PROJEKTU 

„KORONA BIS czyli KOmpetencje, ROzwój, NAuka w szkołach specjalnych 

i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego” 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 

na lata 2014-2020,  Oś Priorytetowa XI, Działanie 11.1, 

Poddziałanie 11.1.4 „Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs” 

 

Prosimy o czytelne wypełnienie formularza, a pola wyboru zaznaczyć „X”  

D
a
n

e 
o
so

b
o
w

e 

Imię  

Nazwisko  

PESEL            

Wykształcenie 

 

 Niższe niż podstawowe                       

 Podstawowe            Gimnazjalne 

 Ponadgimnazjalne   Policealne 

 Wyższe 

D
a

n
e 

k
o

n
ta

k
to

w
e 

Ulica  

Numer domu/ numer lokalu  

Miejscowość  

Kod pocztowy, poczta  

Województwo  

Powiat  

Numer telefonu  

Adres poczty elektronicznej  
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S
ta

tu
s 

U
cz

es
tn

ic
z
k

i/
U

cz
es

tn
ik

a
 w

 c
h

w
il

i 
p

rz
y

st
ą

p
ie

n
ia

 d
o
 P

ro
je

k
tu

 
Status osoby na rynku pracy w chwili 

przystąpienia do Projektu 

1. Osoba bezrobotna zarejestrowana 

w ewidencji urzędów pracy 

 

2. Osoba bezrobotna niezarejestrowana 

w ewidencji urzędów pracy 

W tym długotrwale bezrobotny (osoby 

bezrobotne nieprzerwanie przez okres 

ponad 12 miesięcy) 

 

3. Osoba bierna zawodowo (osoby, 

które w danej chwili nie tworzą zasobów 

siły roboczej tzn. nie pracują 

i nie są bezrobotne), w tym: 

a) ucząca się 

b) nieuczestnicząca w kształceniu bądź 

szkoleniu 

c) inne 

 

 

 

1.   TAK      NIE 

 

 

2.   TAK      NIE 

 

 

 

3.   TAK      NIE  

 

 

 

a)   TAK      NIE 

b)   TAK      NIE 

c)   TAK      NIE 

Osoba należąca do mniejszości 

narodowej lub etnicznej (karaimska, 

łemkowska, romska, tatarska) migrant, 

osoba obcego pochodzenia (każda 

osoba, która nie posiada polskiego 

obywatelstwa) 

 TAK      NIE 

 

 Odmawiam podania informacji 

Osoba bezdomna lub dotknięta 

wykluczeniem z dostępu do mieszkań 
 TAK      NIE 

Osoba z niepełnosprawnościami 
 TAK      NIE 

 Odmawiam podania informacji 

Osoba w innej niekorzystnej sytuacji 

społecznej (innej niż wymienione) 

 TAK tj.: 

………………………………………… 

………………………………………… 

 

 NIE             Odmawiam podania 

informacji 

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.  

 

 
             ................................................                                                                                   ................................................................................. 
          (miejscowość, data)                                                                (podpis Uczestniczki/Uczestnika Projektu)
          

            

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

        (podpis rodzica lub opiekuna prawnego*) 

*wymagany w przypadku, gdy Uczestniczka/Uczestnik Projektu jest osobą niepełnoletnią 


