
   

Projekt pt. „Perspektywa na lepszą przyszłość” 

St
ro

n
a1

 

KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY 
do Projektu „Perspektywa na lepszą przyszłość” nr POWR.01.02.01-14-0059/20 realizowanego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 
 

 
 

 

DANE OSOBOWE 

Imię (imiona) 
 

Nazwisko 
 

Obywatelstwo  

PESEL 
 

Data urodzenia  

Wiek w dniu wypełniania 
Kwestionariusza 

 

WYKSZTAŁCENIE 

ISCED 0 – Niższe niż podstawowe (Brak formalnego wykształcenia) 
ISCED 1 – Podstawowe (Kształcenie ukończone na poziomie szkoły 
podstawowej)  
ISCED 2 – Gimnazjalne (Kształcenie ukończone na poziomie szkoły 
gimnazjalnej)  
ISCED 3 – Ponadgimnazjalne / ponadpodstawowe (Kształcenie ukończone na 
poziomie szkoły średniej/ zasadniczej szkoły zawodowej)  
ISCED 4 – Policealne (Kształcenie ukończone na poziomie wyższym niż 
kształcenie na poziomie szkoły średniej, które jednocześnie nie jest 
wykształceniem wyższym)  
ISCED 5 – 8 – Wyższe (Pełne i ukończone wykształcenie na poziomie 
wyższym)   
 

(UWAGA! NALEŻY WYBRAĆ TYLKO JEDNĄ Z ODPOWIEDZI W KOLUMNIE 
OBOK) 

 
 NIŻSZE NIŻ PODSTAWOWE (ISCED 0) 

 
 PODSTAWOWE (ISCED 1) 

 
 GIMNAZJALNE (ISCED 2) 

 
 PONADGIMNAZJALNE (ISCED 3) 

 
 POLICEALNE (ISCED 4) 

 
 WYŻSZE (ISCED 5-8) 

 
  

Płeć 
 KOBIETA  MĘŻCZYZNA 

 

ADRES ZAMIESZKANIA 

Adres zamieszkania (wg 

kodeksu cywilnego1) 
Województwo 

 

Powiat 
 

Gmina 
 

Kod pocztowy, miejscowość 
 

Ulica, nr budynku/nr lokalu 
 

DANE KONTAKTOWE 

Telefon kontaktowy  

Adres poczty 

elektronicznej (e-mail) 

 

 
1
 Zgodnie z art. 25 kodeksu cywilnego miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.
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I. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE KRYTERIÓW UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

 

1 

  
Jestem osobą zamieszkującą w rozumieniu przepisów Kodeksu 
Cywilnego na terenie województwa mazowieckiego. 

 

TAK  NIE  

2 

 

Jestem osobą zamieszkującą  na terenie miasta średniego tracącego 
funkcje społeczno-gospodarcze; Ciechanów, Gostynin, Kozienice, 
Ostrów Mazowiecka, Pułtusk, Radom, Sierpc 
 

TAK  NIE  

3 

 

 Jestem osobą w wieku 15-29 lat pozostającą bez zatrudnienia, z 
kategorii NEET - zgodnie z definicją przyjętą w Programie 
Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 
*Osoby nieletnie/młodociane zgodnie z Kodeksem Pracy (Kp) będą 
musiały uzyskać zgodę opiekunów prawnych na udział w projekcie 
Warunki pracy nieletnich i młodocianych będą zg. z Kp./ 

 

TAK 
 

NIE 

4 

 

W ciągu ostatnich 4 tygodni brałam/łem udział w zajęciach 
pozaszkolnych, finansowanych ze środków publicznych, mających             
na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności                
i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych potrzebnych do wykonywania 
pracy. 

 

TAK  NIE  

5 

 

Jestem osobą bezrobotną niezarejestrowaną w ewidencji Urzędów     
Pracy, tj. osobą pozostającą bez pracy, gotową do podjęcia pracy i 
aktywnie poszukującą zatrudnienia. 
 

 

 
TAK  

 

 
NIE  

6 

 

 Jestem osobą długotrwale bezrobotną 
tj. pozostającą bez pracy przez okres min. 12 miesięcy (dotyczy osób 
w wieku 25 lat i więcej), lub min. 6 miesięcy (dotyczy osób w wieku 
poniżej 25 lat). 
 

TAK  NIE  

7 Oświadczam, iż pozostaje bez pracy NIEPRZERWALNIE w okresie ……………………………… miesięcy  

8 

Jestem osobą bierną zawodowo,  
tj. osobą, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie 
pracuje i nie jest bezrobotna). Osoba będąca 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), uznawana jest za bierną 
zawodowo, chyba że jest zarejestrowana już jako bezrobotna (wówczas 
status bezrobotnego ma pierwszeństwo). Osoba prowadząca działalność 
na własny rachunek (w tym bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej 
działalność członek rodziny) nie jest uznawany za biernego zawodowo. 
Status na rynku pracy jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w 
Projekcie. 

TAK  NIE  

9 
 

Jestem osobą gotową do podjęcia zatrudnienia. 
 

 
TAK  

 
NIE  

10 Jestem osobą, która aktywnie poszukuje pracy. TAK  NIE  
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11 

 

Jestem imigrantem* (osobą nieposiadającą polskiego obywatelstwa, 
przybyłą lub zamierzającą przybyć do Polski w celu osiedlenia się 
(zamieszkania na stałe) lub na pobyt czasowy i zamierzającą 
wykonywać lub wykonującą pracę na terytorium Polski, w tym 
zamierzającą podjąć działalność gospodarczą na terytorium Polski). 
 

*Imigrant jest zobligowany do dostarczenia wraz z kwestionariuszem 
zgłoszeniowym dokumentów potwierdzających swój status zgodnie z 
zapisami Regulaminu Projektu (§3 ust. 11). 
 

TAK  NIE 

12 

 

Jestem osobą niepełnosprawną*, tj. osobą posiadającą orzeczenie o 
stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 
1997 r. o rehabilitacji zdrowotnej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych lub orzeczenie lub inny dokument, o którym 
mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia 
psychicznego. 
 

*Osoba niepełnosprawna jest zobligowana do dostarczenia wraz z 
kwestionariuszem zgłoszeniowym orzeczenia o niepełnosprawności 
lub innego dokumentu potwierdzającego ten fakt. 
 

 
TAK 

 
NIE 

13 
W związku z moją niepełnosprawnością przy realizacji wsparcia  

należy uwzględnić moje specjalne  potrzeby 

Proszę wypełnić ankietę 
 – załącznik nr 1 do formularza 

zgłoszeniowego 

14 

 

Jestem osobą która opuściła pieczę zastępczą (do 2 lat po 
opuszczeniu instytucji pieczy) lub młodzieżowy ośrodek 
wychowawczy lub młodzieżowy ośrodek socjoterapii (do 2 lat                   
po opuszczeniu) lub specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy lub 
specjalny ośrodek wychowawczy (do 2 lat po opuszczeniu) lub zakład 
karny lub areszt śledczy (do 2 lat po opuszczeniu) lub zakład 
poprawczy lub schronisko dla nieletnich (do 2 lat po opuszczeniu) lub 
zakład pracy chronionej (do 2 lat po zakończeniu zatrudnienia w 
zakładzie) lub odchodzącą z rolnictwa lub osobą, która zakończyła 
naukę w szkole specjalnej (do 2 lat po zakończeniu nauki w szkole 
specjalnej) lub matką przebywającą w domu samotnej matki. 
 

 
TAK  

 
NIE  

15 

 
 Uczestniczyłam/uczestniczyłem w Projekcie z zakresu włączenia                     
społecznego realizowanego w ramach celu włączenia społecznego 
realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO  
 *Osoba uczestnicząca jest zobligowana do dostarczenia wraz z formularzem  
zgłoszeniowym dokumenty potwierdzającego uczestnictwo w takim projekcie, 
np. kserokopię umowy  lub zaświadczenie o udziale w projekcie. 
 

TAK  NIE  

16  Wychowuję dziecko do LAT 7 TAK  NIE  

17 

  
 Opiekuje się osobą zależną 
*osoba wymagająca stałej opieki ze względu na wiek lub stan zdrowia. 
W takim przypadku należy dostarczyć dokument potwierdzający. 
 

TAK  NIE  
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18 

 

Jestem osobą bezdomną lub dotkniętą wykluczeniem z dostępu do 
mieszkań. 
 

TAK  NIE  

19 
Jestem osobą należącą do mniejszości narodowej lub etnicznej, 
migrantem, osobą obcego pochodzenia. 

 
 

TAK  

 
 

NIE  

ODMOWA 
PODANIA 

INFORMACJI 
 

20 

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

 

 
TAK  

 

 
NIE  

ODMOWA 
PODANIA 

INFORMACJI 
 

 
WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW SKŁADANYCH Z FORMULARZEM ZGŁOSZENIOWYM 

 
Załącznik nr 1 do kwestionariusza zgłoszeniowego – Ankieta dla osób z niepełnosprawnością 
 

Załącznik nr 2 do kwestionariusza zgłoszeniowego - Oświadczenie opiekuna prawnego/rodzica osoby  
nieletniej/młodocianej 

 

 
WYPEŁNIA PRACOWNIK BIURA PROJEKTU:  

KOD 
UCZESTNIKA: 

 



II. POZOSTAŁE OŚWIADCZENIA 
 

 Oświadczam, że dane zawarte w Kwestionariuszu Zgłoszeniowym odpowiadają stanowi 

faktycznemu i są zgodne z prawdą; 
 

 Oświadczam, że zostałam/zostałem pouczona/pouczony o odpowiedzialności wynikającej z 

Kodeksu Cywilnego za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą; 
 

 Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem Projektu „Perspektywa na lepszą 

przyszłość”i akceptuję jego zapisy; 
 

 Oświadczam, że zostałam/zostałem poinformowana/poinformowany o tym, że Projekt jest 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej; 
 

 Wyrażam zgodę na odbywanie w ramach Projektu „Perspektywa na lepszą przyszłość” zajęć w dni 

wolne od pracy, tj. w sobotę i niedzielę, z wyłączeniem dni świątecznych; 
 

 Oświadczam, iż zostałam/zostałem poinformowana/poinformowany o tym, że Projekt będzie 

realizowany z poszanowaniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji                 

(w tym dostępności dla osób z niepełno sprawnościami). 
 

 Wyrażam zgodę na udział w procesie monitoringu i ewaluacji Projektu, w tym m.in. wypełnianie 

ankiet, dokumentów oraz testów sprawdzających;  
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 Oświadczam, iż zostałam/zostałem poinformowana/poinformowany, że wsparcie w Projekcie jest 

dla Uczestników Projektu bezpłatne i że przysługuje mi zwrot za opiekę nad dzieckiem do lat 7 lub 

nad osobą zależną na zasadach opisanych w Regulaminie Projektu.  
 

 Oświadczam, że zostałam/zostałem poinformowana/poinformowany o konieczności przekazania 

danych dotyczących mojego statusu na rynku pracy oraz informacji na temat udziału w kształceniu 

lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji w terminie 4 tygodni po 

zakończeniu udziału w Projekcie; 
 

 Oświadczam, że zostałam/zostałem poinformowana/poinformowany o konieczności udostępnienia 

danych dotyczących mojego statusu na rynku pracy w trakcie 3 miesięcy po zakończeniu 

udziału w Projekcie; 

 Oświadczam, iż zostałam/zostałem poinformowana/poinformowany, że przysługują mi zwroty 

kosztów dojazdu za udział we wszystkich formach wsparcia. 
 

 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji do Projektu                   

pt. „Perspektywa na lepszą przyszłość”, zgodnie z Ustawą z dn. 10 maja 2018 roku o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz Rozporządzeniem 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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) a moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w 

celu realizacji Projektu „Perspektywa na lepszą przyszłość” Administratorem moich danych osobowych jest 

minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, mający siedzibę przy   ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa. 

Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej- Wojewódzki Urząd 

Pracy w Warszawie, beneficjentowi realizującemu projekt – Custom Media Group Agnieszka Kędzierska,                  

ul. Racławicka 42, lok 70, 02-601 Warszawa. Dane będą także przekazywane do Centralnego Systemu 

Teleinformatycznego prowadzonego przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, ul. Wspólna 

2/4, 00-926 Warszawa. Podanie danych jest wymogiem ustawowym, aczkolwiek odmowa ich podania jest 

równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu. Moje dane osobowe będą 

przechowywane do czasu rozliczenia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji. Moje dane osobowe będą przechowywane do 

czasu rozliczenia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz zakończenia 

archiwizowania dokumentacji. 

 Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres poczty 

elektronicznej: iod@miir.gov.pl lub adres poczty ado@custom.pl ( gdy ma to zastosowanie- należy 

podać dane kontaktowe inspektora ochrony danych u Beneficjenta). Mam prawo do wniesienia 

skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Ochrony Danych 

Osobowych. Mam prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania lub usunięcia. 

 Wyrażam chęć uczestnictwa w Projekcie pt. „Perspektywa na lepszą przyszłość”                                   

nr POWR.01.02.01-14-0059/20. 
 

 Oświadczam, że zostałam/zostałem poinformowana/poinformowany, że wypełnienie 

Kwestionariusza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do Projektu. 

 
 

………………………………………. ……………………………………………………… 
Miejscowość i data                                                        Czytelny podpis kandydata/Kandydatki 

 

mailto:iod@miir.gov.pl

