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DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
 
 

Ja, niżej podpisany/a 
 
........................................................................................................................................ 
(imię i nazwisko składającego oświadczenie) 

 
zam. ........................................................................................................................................ 
(adres zamieszkania: miejscowość, ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy) 

 
dobrowolnie deklaruję swój udział we wszystkich zaproponowanych mi formach wsparcia, 
realizowanych w ramach projektu nr WND-POWR.02.07.00-00-0022/16 pn. „Romska Droga do 
sukcesu poprzez aktywność zawodową i edukację- projekt dla społeczności romskiej Dolnego Śląska”. 
Wyrażam zgodę na monitorowanie mojej sytuacji zawodowej w trakcie Projektu i po zakończeniu 
udziału w ww. Projekcie. 

  
Jednocześnie oświadczam iż: 

1) zostałem/am poinformowany o celach i założeniach Projektu; 
2) zapoznałem/am się z warunkami uczestnictwa w Projekcie i spełniam kryteria 

kwalifikowalności uprawniające do udziału w Projekcie; 
3) mój udział w Projekcie jest dobrowolny; 
4) zobowiązuję się do ścisłej współpracy z Kadrą Projektu; 
5) zostałem/am poinformowany/a, iż mój udział w projekcie jest bezpłatny oraz uczestniczę w 

projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego;  

6) będę dobrowolnie i systematycznie uczestniczył(a) w działaniach realizowanych w ramach 
Projektu; 

7) zapoznałem(am) się z prawami i obowiązkami Uczestnika Projektu określonymi w 
Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie; 

8) wyrażam zgodę na udział w badaniach ewaluacyjnych, których celem jest udoskonalenie 
oferowanego dotychczas wsparcia i lepsze dostosowanie  do potrzeb przyszłych uczestników, 
jak również na udział w badaniach ankietowych przeprowadzonych w trakcie realizacji 
Projektu i w okresie do 3-ch miesięcy po jego zakończeniu; 

9) zobowiązuję się poinformować w trybie niezwłocznym, w formie pisemnej Centrum 
Wspierania Biznesu Europea Sp. z o.o. o zmianach dotyczących danych osobowych oraz o 
wszelkich innych zmianach, mogących mieć wpływ na prawidłową realizację Projektu. W 
sprawach spornych zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego; 

10) zostałem poinformowany o tym, iż  wszystkie działania w Projekcie realizowane są  przy 
uwzględnieniu i respektowaniu zasad równego traktowania kobiet i mężczyzn i 
niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami; 
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11) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  przez Centrum Wspierania 
Biznesu Europea Sp. z o.o. (Lider Projektu) i Stowarzyszenie „Centrum Wspierania 
Przedsiębiorczości” (Partner Projektu), (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie 
danych osobowych, Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) w celu realizacji Projektu; 

12) wyrażam zgodę  na nieodwołalne i nieodpłatne przetwarzanie, wykorzystywanie  teraz i w 
przyszłości przez Centrum Wspierania Biznesu Europea Sp. z o.o. (Lider Projektu) i 
Stowarzyszenie „Centrum Wspierania Przedsiębiorczości” (Partner Projektu) wszelkich 
dokumentów przedstawiających wizerunek mojej osoby (zdjęcia itp.) w celach upublicznienia 
tych dokumentów za pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w celu zgodnym z 
realizacją Projektu;  

13) jestem pełnoletni/a i nieograniczony/a w zdolności do czynności prawnych, oraz że 
zapoznałem/am się z powyższą treścią i w pełni ją rozumiem. W przypadku osób 
niepełnoletnich wszystkie dokumenty rekrutacyjne (deklaracja uczestnictwa w projekcie, 
kwestionariusz zgłoszeniowy, oświadczenia oraz regulamin rekrutacji i uczestnictwa w 
Projekcie) muszą być podpisane zarówno przez Uczestnika Projektu, jak i przez prawnego 
opiekuna osoby zgłaszającej się do Projektu. 

 
Pouczony/a o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą lub zatajenie prawdy 
niniejszym oświadczam, że dane zawarte w niniejszej „Deklaracji Uczestnictwa w Projekcie” są zgodne 
z prawdą. 
 
 
…………………………………..        ……............................................……………………………………… 
MIEJSCOWOŚĆ I DATA               CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU 
 
 

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

Podpis Opiekuna prawnego  

(tylko w przypadku niepełnoletniego Uczestnika/Uczestniczki Projektu) 
 
 
Do Deklaracji uczestnictwa w Projekcie należy dołączyć następujące dokumenty: 
 
Załącznik nr 1 – Kwestionariusz Zgłoszeniowy 
Załącznik nr 2 - Oświadczenie Uczestnika Projektu  
Załącznik nr 3 - Oświadczenie Uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie wizerunku/ 
wykorzystanie wizerunku  
Załącznik nr 4 - Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie 
Załącznik nr 5 – Oświadczenie prawnego opiekuna Uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na 
uczestnictwo w projekcie osoby niepełnoletniej* 
 
 
*Należy wypełnić wyłącznie w przypadku uczestnictwa w projekcie osoby niepełnoletniej. 
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Załącznik Nr 1 do Deklaracji uczestnictwa w Projekcie 
 

 
KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY 

 
 

do projektu nr WND-POWR.02.07.00-00-0022/16  
pn. „Romska Droga do sukcesu poprzez aktywność zawodową i edukację- 

projekt dla społeczności romskiej Dolnego Śląska” 
 

 
 

Data wpływu formularza 
(wypełnia Beneficjent) 

 

 

 

UWAGA! Przed rozpoczęciem wypełniania Kwestionariusza zgłoszeniowego do 
projektu należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w 
Projekcie. Kwestionariusz zgłoszeniowy do Projektu należy wypełnić w sposób 
czytelny. Przyjmowane będą jedynie kompletne, poprawnie wypełnione 
kwestionariusze.  

 

 

W przypadku osób niepełnoletnich wszystkie dokumenty rekrutacyjne muszą 
być podpisane zarówno przez osobą zgłaszającą się do Projektu, jak i przez jej 
prawnego opiekuna. 
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Dane podstawowe 

Nazwisko 
 

Imię 
 

Data urodzenia PESEL Wiek 

Adres zamieszkania 

Ulica 
 

nr domu nr lokalu 

Miejscowość 

Kod pocztowy                                                          Gmina 

Województwo Powiat 
 

Obszar zamieszkania:  : wiejski  / miejski   

Dane kontaktowe 

Tel. stacjonarny/ Tel. komórkowy 
 

Adres poczty elektronicznej (e-mail) 
 

Pozostałe dane 

Wykształcenie: niższe niż podstawowe (poziom ISCED 0) / podstawowe 
(poziom ISCED 1) / gimnazjalne (poziom ISCED 2) / ponadgimnazjalne 
(poziom ISCED 3) / policealne (poziom ISCED 4) /  wyższe(poziom ISCED 
5-8)  
Zawód wyuczony: 

Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu: 

 bezrobotny/-a* zarejestrowany/a w Urzędzie Pracy, od dnia 
……………………….. 

 bezrobotny/-a niezarejestrowany/a w Urzędzie Pracy 

 bierny/-a zawodowo  

 uczący/-a się  

 w trybie stacjonarnym 

 w trybie niestacjonarnym 

 rolnik 

 samozatrudniony  

 zatrudniony  
Faktyczny, nieprzerwany czas pozostawania bez zatrudnienia przed 
rejestracją w Urzędzie Pracy lub przed przystąpieniem do Projektu (w 
przypadku osób niezarejestrowanych): …………………………… mies.** 
 
*do kwestionariusza zgłoszeniowego należy  załączyć  urzędowe 
zaświadczenie lub inny równoważny dokument potwierdzające posiadany 
ww. status, 
**wypełnić w przypadku osób bezrobotnych*  
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Posiadane uprawnienia, odbyte kursy, szkolenia, licencje (proszę wypisać): 
 
 
 

Dodatkowe umiejętności przydatne w pracy, zainteresowania (proszę 
wypisać): 
 
 

Deklaruję chęć pozyskania 
kwalifikacji asystenta ds. 
pracy 

Tak   / Nie  
 

Specjalne potrzeby: 

Tak*   / Nie  
 
*Proszę opisać jakie: ……………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………... 

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 posiadająca 
status osoby z 
niepełnosprawnościami 

 

Tak*  / Nie  / Odmowa podania informacji   
 
* do kwestionariusza zgłoszeniowego należy załączyć urzędowe 

zaświadczenie /orzeczenie lub inny równoważny dokument 
potwierdzające posiadany ww. status, 

Osoba przebywająca w 
gospodarstwie 
domowym bez osób 
pracujących 

 

Tak    / Nie  
 
w tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na 

utrzymaniu  
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 (innej niż 
wymienione powyżej) 
 

Tak  / Nie  / Odmowa podania informacji  
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Uwaga:  W przypadku osób bezrobotnych oraz osób z niepełnosprawnościami do kwestionariusza 
zgłoszeniowego należy załączyć urzędowe zaświadczenie/orzeczenie lub inny równoważny dokument 
potwierdzające posiadany ww. status. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r.  
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r., poz. 1182 z późn. zm.). 
 
Świadomy odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą lub zatajenie prawdy 
oświadczam, że podane dane są zgodne z prawdą: 

 

 

 

 

 

………………………………… 

 

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

MIEJSCOWOŚĆ I DATA      CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU 

 

 

 

 

 

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

Podpis Opiekuna prawnego  

(tylko w przypadku niepełnoletniego Uczestnika/Uczestniczki Projektu) 
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Załącznik Nr 2 do Deklaracji uczestnictwa w Projekcie 

 
 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU 
 

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

(imię i nazwisko składającego oświadczenie) 
zamieszkały/a  
.......................................................................................................................................................  

(adres zamieszkania: miejscowość, ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy) 
 

dobrowolnie oświadczam, iż: 
1. jestem członkiem społeczności romskiej,  
2. posiadam uregulowany i legalny pobyt w Polsce*,  
3. mam zamiar w dalszym ciągu mieszkać i funkcjonować na terenie Polski zarówno w okresie 

mojego udziału w Projekcie nr WND-POWR.02.07.00-00-0022/16 pn. „Romska Droga do 
sukcesu poprzez aktywność zawodową i edukację- projekt dla społeczności romskiej Dolnego 
Śląska” jak i po jego zakończeniu. 

 

Ponadto oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: 

1. Administratorem moich danych osobowych jest Minister Rozwoju pełniący funkcję Instytucji 

Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, mający siedzibę 

przy Plac 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 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 

                                                           
*Weryfikacja oświadczenia przez Beneficjenta/Partnera Projektu na podstawie przedstawionego do wglądu 
dowodu osobistego lub urzędowego zaświadczenia potwierdzającego złożone oświadczenie  
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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), 

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

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. poz. 1146, 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, 

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 WND-

POWR.02.07.00-00-0022/16 pn. „Romska Droga do sukcesu poprzez aktywność zawodową i 

edukację- projekt dla społeczności romskiej Dolnego Śląska”, 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 Ministerstwo 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa  (nazwa i adres właściwej 

Instytucji Pośredniczącej),  beneficjentowi realizującemu projekt  - Centrum Wspierania Biznesu 

Europea Sp. z o.o.  z siedzibą w Siechnicach (Lider Projektu) Biuro Projektu: ul. Legnicka 55c/2, 
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54-203 Wrocław (nazwa i adres beneficjenta), Partnerowi Projektu – Stowarzyszenie „Centrum 

Wspierania Przedsiębiorczości”, Biuro Projektu: ul. Piłsudskiego 95, 50-016 Wrocław (nazwa i 

adres Partnera) oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu. 

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 firmom, realizującym na zlecenie Powierzającego, 

Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach PO WER. 

5. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek 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. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

 

Pouczony/a o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą lub zatajenie 

prawdy niniejszym oświadczam, że dane zawarte w niniejszej „Deklaracji Uczestnictwa w Projekcie” 

są zgodne z prawdą. 

 

 

 

..............................………  

Miejscowość i data  

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

Czytelny podpis Uczestnika/Uczestniczki Projektu  

 

 

 

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

Podpis Opiekuna prawnego  

(tylko w przypadku niepełnoletniego Uczestnika/Uczestniczki Projektu) 
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Załącznik Nr 3 do Deklaracji uczestnictwa w Projekcie 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU  

O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE/WYKORZYSTANIE  WIZERUNKU 

 

Ja niżej podpisany ………………………………..…………………………... oświadczam, iż w związku z przystąpieniem 

do projektu nr WND-POWR.02.07.00-00-0022/16 pn. „Romska Droga do sukcesu poprzez aktywność 

zawodową i edukację- projekt dla społeczności romskiej Dolnego Śląska”, realizowanego w ramach Osi 

Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.7. 

Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w szczególnym stopniu zagrożonych wykluczeniem 

społecznym, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020, współfinansowanego 

przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, wyrażam zgodę  na nieodwołalne 

i nieodpłatne przetwarzanie, wykorzystywanie  teraz i w przyszłości przez Centrum Wspierania Biznesu 

Europea Sp. z o.o. (Lider Projektu) i Stowarzyszenie „Centrum Wspierania Przedsiębiorczości” (Partner 

Projektu) wszelkich dokumentów przedstawiających wizerunek mojej osoby (zdjęcia itp.) w celach 

upublicznienia tych dokumentów za pośrednictwem dowolnego medium wyłączenie w celu zgodnym z 

realizacją ww. projektu. Oświadczam, że jestem pełnoletni/a i nieograniczony/a w zdolności do czynności 

prawnych, oraz że zapoznałem/am się z powyższą treścią i w pełni ją rozumiem. 

 

 

…..……………………………………… …………………………………………… 

MIEJSCOWOŚĆ I DATA   CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU 

 
 

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

Podpis Opiekuna prawnego  

(tylko w przypadku niepełnoletniego Uczestnika/Uczestniczki Projektu) 
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Załącznik nr 5 do Deklaracji uczestnictwa w projekcie 

 
 

OŚWIADCZENIE PRAWNEGO OPIEKUNA UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA 

UCZESTNICTWO W PROJEKCIE OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ 

 
 

 Ja niżej podpisany ………………………………..…………………………..., legitymujący się dowodem 

osobistym/paszportem (seria i numer)………………………………………………………. oświadczam, iż jestem 

prawnym opiekunem Pana/Pani …………………………………………………………… i wyrażam zgodę na jego/jej 

uczestnictwo w projekcie nr WND-POWR.02.07.00-00-0022/16 pn. „Romska Droga do sukcesu poprzez 

aktywność zawodową i edukację- projekt dla społeczności romskiej Dolnego Śląska”, realizowanego w 

ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 

2.7. Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w szczególnym stopniu zagrożonych wykluczeniem 

społecznym, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020, współfinansowanego 

przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

 

 

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

MIEJSCOWOŚĆ I DATA   CZYTELNY PODPIS PRAWNEGO OPIEKUNA UCZESTNIKA PROJEKTU 

 

 

 


