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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 

Oś Priorytetowa 8 

EDUKACJA 

Działanie 8.3 

Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy 

Poddziałanie 8.3.2 

Kształcenie zawodowe dorosłych – tryb konkursowy 

 

Projekt „Wzrost kwalifikacji zawodowych - pozaszkolne formy kształcenia oraz formalne 

potwierdzenie kwalifikacji nową szansą na rynku pracy w pow. gnieźnieńskim” 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany  

przez Cech Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Gnieźnie, na podstawie Umowy  

nr RPWP.08.03.02-30-0049/16 zawartej z Zarządem Województwa Wielkopolskiego  

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. 

 

Wypełnia Cech Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości: 

Zgłoszenie numer: FZ/8.3.2/WRPO/………/ Data wpływu formularza: _ _._ _._ _ _ _  

Podpis osoby przyjmującej formularz:  

 

Deklaruje chęć uczestnictwa we wskazanym kursie zawodowym lub egzaminie 
czeladniczym/ mistrzowskim (zaznaczyć „X”): 

Kurs spawania MMA   

Kurs spawania MAG  

Kurs spawania TIG  

Kurs spawania GAS  

Kurs Monter rusztowań  

Kurs obsługi wózków jezdniowych/widłowych   

Kurs uprawnień gazowych  

Egzamin czeladniczy w zawodzie murarz - tynkarz  

Egzamin czeladniczy w zawodzie stolarz  

Egzamin czeladniczy w zawodzie tapicer  
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Egzamin mistrzowski w zawodzie murarz - tynkarz  

Egzamin mistrzowski w zawodzie stolarz  

Egzamin mistrzowski w zawodzie tapicer  

I. Dane personalne potencjalnego Uczestnika projektu: 

Imię/Imiona:  

Nazwisko:  

Data i miejsce urodzenia:  

Seria i nr dowodu osobistego:  

Organ wydający dowód:  

PESEL:  

Adres zamieszkania:1 

Ulica:  

Nr domu:  

Nr lokalu:  

Kod pocztowy:  

Miejscowość:  

Gmina:  

Powiat:  

Województwo:  

Obszar:  miejski  wiejski  

Telefon kontaktowy:  

Adres e-mail:  

Wykształcenie: 
 podstawowe  gimnazjalne  ponadgimnazjalne 
 policealne       wyższe 

II. Aktualny status zawodowy potencjalnego Uczestnika projektu: 
 
Oświadczam, że (zaznaczyć „X”): 

1. Jestem osobą bezrobotną2 w wieku od 25 do 64 roku życia  TAK  NIE  

2. Jestem osobą zatrudnioną w mikroprzedsiębiorstwie   TAK  NIE 

3. Jestem osobą zatrudnioną w małym przedsiębiorstwie  TAK  NIE 

4. Jestem osobą zatrudnioną w średnim przedsiębiorstwie  TAK  NIE 

5. Jestem osobą zatrudnioną w dużym przedsiębiorstwie  TAK  NIE 

6. Ponadto należę do jednej z poniższych grup: 

                                                      
1
Należy podać miejsce zamieszkania, w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, tj. miejscowość, w której przebywa się z zamiarem stałego pobytu. 

Adres ten powinien umożliwić kontakt w przypadku zakwalifikowania do projektu. 
2
Osoby bezrobotne - osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące 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 również osobami bezrobotnymi w rozumieniu Wytycznych; 
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 kobiety  TAK  NIE 

 osoby w wieku 50 lat i więcej  TAK  NIE 

 osoby z niepełnosprawnościami3  TAK  NIE 

 
III. Kwestionariusz dotyczący motywacji, potrzeb podniesienia kwalifikacji oraz 
predyspozycji zawodowych i osobowych kandydatów na uczestników kursu: 
 

Test predyspozycji zawodowych i osobowych kandydatów na uczestników kursu*. 
Z którymi stwierdzeniami się zgadzasz? 

1. Posiadanie silnego i zgrabnego ciała jest dla mnie 
ważną rzeczą 

 TAK  NIE 

2. Solidna, fizyczna i twarda praca nikomu nie zaszkodzi  TAK  NIE 

3. Nie przeszkadza mi, że zabrudzę ręce w czasie pracy  TAK  NIE 

4. Chciałbym najchętniej być sobą i wykonywać rzeczy 
praktyczne, pracować rękami 

 TAK  NIE 

5. Lubię pracować rękami 

 
 TAK  NIE 

6. Lubię dyskutować  TAK  NIE 

7. Pierwsze, co widzę w samochodzie, to dobry silnik  TAK  NIE 

8. Zwykle potrafię budować, nosić wszystko sam, sam 
dawać sobie radę 

 TAK  NIE 

9. Lubię kupować rzeczy, które są punktem wyjścia do 

dalszej pracy.  
 TAK  NIE 

10. Praca na świeżym powietrzu dostarcza mi nowego 

zasobu energii 
 TAK  NIE 

11. Lubię, gdy moje otoczenie jest proste i praktyczne  TAK  NIE 

12. Dla uniknięcia chaosu potrzebny jest silny system z 

ustalonym prawem i porządkiem 
 TAK  NIE 

13. Zwykle znajduję wyjście w sytuacjach 

„podbramkowych” 
 TAK  NIE 

14. Sport jest ważny, jeśli ciało ma być zdrowe  TAK  NIE 

                                                      
3
Osoby z niepełnosprawnościami - osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r.Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami 
psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 z późn. 
zm.) 
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15. Lubię rozłożyć rzeczy na czynniki pierwsze, by 

zobaczyć, czy dam sobie radę 
 TAK  NIE 

SUMA R (wypełnia Cech Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości)   

16. Mogę godzinami myśleć o czymś  TAK  NIE 

17. Staram się dogłębnie zrozumieć rzeczy  TAK  NIE 

18. Badanie nowych idei daje mi zadowolenie 

 
 TAK  NIE 

19. Czasami mogę siedzieć godzinami i pracować nad 

rozwiązaniem problemów, czytać lub myśleć o życiu 
 TAK  NIE 

20. Analizuję dany problem gruntownie, zanim podejmę 

działania 
 TAK  NIE 

21. Bez przerwy zadaję pytanie „dlaczego?"  TAK  NIE 

22. Chętnie czytam książki na jakikolwiek z tematów, 
który budzi moją ciekawość 

 TAK  NIE 

23. Roztrząsam problem, dopóki nie znajdę odpowiedzi  TAK  NIE 

24. Książki zmuszające do myślenia zawsze poszerzają 
moje horyzonty 

 TAK  NIE 

25. Ci ludzie działają stymulująco na mój intelekt  TAK  NIE 

26. Chciałbym nauczyć się wszystkiego, co jest dostępne 
o tematach, które mnie interesują 

 TAK  NIE 

27. Sposób funkcjonowania natury budził zawsze moją 
ciekawość 

 TAK  NIE 

28. Nawet samo czytanie o odkryciach jest ciekawe  TAK  NIE 

29. Wykształcenie jest dla mnie nieustającym procesem 
rozwijania i wyostrzania mojego sposobu myślenia 

 TAK  NIE 

30. „Nie denerwuj się, możemy przemyśleć sprawę  

i zaplanować następny krok." 
 TAK  NIE 

SUMA B (wypełnia Cech Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości)   

31. Doceniam piękne otoczenie. Kolory i formy znaczą 
dla mnie bardzo dużo 

 TAK  NIE 

32. Muzyka, kolory, piękno każdego rodzaju może 
wpłynąć na moje usposobienie 

 TAK  NIE 

33. Lubię ubierać się nietradycyjnie oraz próbować 
nowe kierunki mody i kolory 

 TAK  NIE 

34. Lubię zmieniać otoczenie tak, aby uczynić je czymś 
innym i specjalnym 

 TAK  NIE 
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35. Podoba mi się, że moja praca jest wyrazem mojego 
nastroju i uczuć 

 TAK  NIE 

36. Bardzo cieszę się z możliwości pójścia na wystawę, 
do teatru czy do kina 

 TAK  NIE 

37. Nie chcę być jak inni, lubię robić rzeczy inaczej  TAK  NIE 

38. Lubię robić happeningi  TAK  NIE 

39. Zabawnie być w dobrym humorze i robić coś 
niezwyczajnego 

 TAK  NIE 

40. Byłoby mi trudno wyobrazić sobie moje życie bez 
pięknych rzeczy wokół mnie 

 TAK  NIE 

41. Zawsze poszukuję nowych sposobów, aby dać wyraz 
moim twórczym zdolnościom 

 TAK  NIE 

42. Potrafię wyobrazić sobie rzeczy  TAK  NIE 

43. Lubię wprowadzać w życie nowe pomysły  TAK  NIE 

44. Piękno natury porusza coś ukrytego we mnie  TAK  NIE 

45. Kiedy czymś się zajmuję, mam tendencję do 
zapominania o całym świecie 

 TAK  NIE 

SUMA A (wypełnia Cech Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości)   

46. Ludzie wzbogacają moje życie i nadają mu sens  TAK  NIE 

47. Kocham towarzystwo  TAK  NIE 

48. Czuję się dobrze, kiedy zajmuję się innymi ludźmi  TAK  NIE 

49. W sytuacji, gdy mam jakieś problemy z innymi, 
preferuję rozmowę i znalezienie rozwiązania 

 TAK  NIE 

50. Kiedy jest mi przykro, znajduję przyjaciela, by z nim 
porozmawiać 

 TAK  NIE 

51. Lubię znajdować sposoby pomagania ludziom, by 
byli bardziej ludzcy wobec siebie 

 TAK  NIE 

52. Bliskie stosunki z innymi są dla mnie ważne  TAK  NIE 

53. „Nie widziałem cię długi czas powiedz, co u ciebie?”  TAK  NIE 

54. „Powiedz mi, jak ci mogę pomóc"  TAK  NIE 

55. Sądzę, że ludzie w głębi duszy są dobrzy  TAK  NIE 

56. Doceniam możliwość dzielenia moich osobistych  TAK  NIE 



 

Cech Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Gnieźnie 
ul. Tumska 15, 62-200 Gniezno 

tel. 61 426 36 37/fax 61 426 45 00 
e-mail: biuro@cech.gniezno.pl 

www.cech.gniezno.pl 

spraw z innymi 

57. Często wyczuwam, gdy jakaś osoba odczuwa 
potrzebę rozmowy 

 TAK  NIE 

58. Martwi mnie, że jest tylu ludzi w naszym 
społeczeństwie, którzy potrzebują pomocy 

 TAK  NIE 

59. Zawsze staram się, jak mogę, by okazać uwagę 
ludziom, którzy wyglądają na samotnych i bez 
przyjaciół 

 TAK  NIE 

60. Często tak się dzieje, że inni przychodzą do mnie, by 
opowiedzieć o swoich problemach 

 TAK  NIE 

SUMA S (wypełnia Cech Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości)   

61. Wierzę w siebie i w to, że mam wpływ na rzeczy  TAK  NIE 

62. Lubię rywalizację  TAK  NIE 

63. To, że jestem najważniejszą osobą w grupie, daje mi 
zadowolenie 

 TAK  NIE 

64. Lubię organizować ludzi i dawać impuls do pracy  TAK  NIE 

65. Lubię, gdy dają mi kredyt zaufania w pracy  TAK  NIE 

66. Żeby osiągnąć sukces, należy mierzyć wysoko  TAK  NIE 

67. Kiedy proponuję plan, wolę żeby inni zajmowali się 
szczegółami 

 TAK  NIE 

68. Branie udziału w podejmowaniu ważnych decyzji jest 
niezmiernie ciekawe 

 TAK  NIE 

69. Lepsze stanowisko i awans są dla mnie ważne  TAK  NIE 

70. Niezmiernie ciekawą rzeczą jest możliwość 
wpływania na innych ludzi 

 TAK  NIE 

71. Jestem gotów podjąć ryzyko, by kontynuować 
sprawy dalej 

 TAK  NIE 

72. Zabawnie jest podsuwać innym ludziom pomysły  TAK  NIE 

73. Lubię działać  TAK  NIE 

74. Jeśli nie daję sobie rady za pierwszym razem, 
rozpoczynam jeszcze raz z nową energią 
i entuzjazmem 

 TAK  NIE 

75. Zwykle nawiązuję kontakt z ludźmi, którzy mogą 
pokazać mi drogę do nowych możliwości 

 TAK  NIE 

SUMA P (wypełnia Cech Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości)   
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76. Muszę mieć najpierw uporządkowane zaplecze i 
dopiero potem rozpocząć pracę nad projektem 

 TAK  NIE 

77. Doceniam jasno wytyczone kierunki działania, które 
dokładnie określają, co mam robić 

 TAK  NIE 

78. Jest dla mnie sprawą honoru, by dbać o wszystkie 
szczegóły w mojej pracy 

 TAK  NIE 

79. Rutyna pomaga mi w ukończeniu pracy  TAK  NIE 

80. Jestem podbudowany, wiedząc, że dobrze i 
starannie rozwiązałem powierzone zadanie 

 TAK  NIE 

81. Lubię sytuacje, które wymagają ode mnie 
podejmowania decyzji i brania za nie 
odpowiedzialności 

 TAK  NIE 

82. Zwykle jestem zadowolony z miejsca, gdzie 
przebywam 

 TAK  NIE 

83. Zawsze cieszę się, gdy ktoś inny przejmuje 
kierownictwo 

 TAK  NIE 

84. Efektywność to coś dla mnie - pracować określoną 
ilość godzin każdego dnia 

 TAK  NIE 

85. Kiedy przyrzekam, że coś zrobię, wykonuję to do 
najdrobniejszego szczegółu 

 TAK  NIE 

86. Nie znoszę, kiedy ktoś bez przerwy zmienia metodę, 
kiedy akurat kończę pisanie pracy 

 TAK  NIE 

87. Nie lubię robić rzeczy, które nie są zatwierdzone  TAK  NIE 

88. Lubię jasne i precyzyjne linie postępowania, kiedy 
coś zaczynam 

 TAK  NIE 

89. Cenię wysoko sytuacje, kiedy wiem, czego inni ode 
mnie oczekują 

 TAK  NIE 

90. Nie potrzebuję dużo, by być szczęśliwym  TAK  NIE 

SUMA K (wypełnia Cech Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości)   

 
*Źródło: Teoria Hollanda -Zeszyty informacyjno-metodyczne doradcy zawodowego 

 
 
 
 
        ………...……………….…………………… 
                            data i czytelny podpis 
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IV. Oświadczenia: 
 

 Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam  
z pełni praw publicznych 
 
 

 ………...……………….…………………… 
           data i czytelny podpis 

 
 

 Uprzedzony o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą lub 
zatajenie prawdy, niniejszym oświadczam, że dane zawarte w niniejszym Formularzu 
Rekrutacyjnym i Oświadczeniach są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym. 
 
 
………...……………….…………………… 
          data i czytelny podpis 

 

 Oświadczam, że nie zostałem/-am ukarany/-a karą zakazu dostępu do środków,  
o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (dalej UFP) (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.). Jednocześnie zobowiązuję 
się do niezwłocznego powiadomienia Beneficjenta o zakazach dostępu do środków  
o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 UFP orzeczonych w stosunku do mnie  
w okresie realizacji projektu. 

 
 

………...……………….…………………… 
          data i czytelny podpis 

 

 Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Regulaminem Projektu  
i akceptuję jego warunki. 

 
 

………...……………….…………………… 
          data i czytelny podpis 

 

 Oświadczam, że zgodnie z wymogami zawartymi w Regulaminie Projektu i Formularzu 
zgłoszeniowym jestem uprawniony/-a do uczestnictwa w projekcie. 
 
 
………...……………….…………………… 
          data i czytelny podpis 
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 Oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-a, że projekt współfinansowany  
jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 
 

………...……………….…………………… 
          data i czytelny podpis 

 
 
V. Ocena kwalifikowalności uczestnictwa w Projekcie  
 

Wypełnia Cech Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Gnieźnie 

Kandydat spełnia/nie spełnia4
 wstępne kryteria uczestnictwa w Projekcie 

Data oraz czytelny podpis osoby weryfikującej formularz rekrutacyjny: 
 
................................................................................................................................................... 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
4
Niepotrzebne skreślić 
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OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU 

(obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679) W związku z przystąpieniem do Projektu pn. „Wzrost kwalifikacji zawodowych 

pozaszkolne formy kształcenia oraz formalne potwierdzenie kwalifikacji  

nową szansą na rynku pracy w pow. Gnieźnieńskim” oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: 

1. Administratorem moich danych osobowych jest w odniesieniu do zbioru Wnioskodawcy WRPO 2007-2013 i 
2014-2020 – Marszałek Województwa Wielkopolskiego mający siedzibę przy al. Niepodległości 34, 61-714 
Poznań. Natomiast w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację 
programów operacyjnych - minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, mający siedzibę przy ul. 
Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa. 

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogę skontaktować się z Inspektorem 
ochrony danych osobowych 

- w ramach zbioru Wnioskodawcy WRPO 2007-2013 – 2014-2020: Departament Organizacyjny i Kadr, 
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, e-
mail:inspektor.ochrony@umww.pl, 

- w ramach zbioru Centralny system teleinformatyczny: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, ul. Wspólna 
2/4,00-926 Warszawa, e-mail: iod@miir.gov.pl. 

3. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji. 

4. Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa 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 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dane osobowe są 
niezbędne dla realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na 
podstawie:  

1) w odniesieniu do zbioru Wnioskodawcy WRPO 2007-2013 i 2014-2020:  

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 (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, z późn. zm.); 

c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, 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 (Dz. Urz. UE L 347 z 
20.12.2013, str. 320, z późn. zm.); 
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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, z późn. zm.); 

c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.); 

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). 

5. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Projektu (nr Projektu) RPWP.08.03.02-
30-0049/16-00, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, 
monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości, działań informacyjno-promocyjnych oraz w 
celu archiwizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 
(WRPO 2014+). 

6. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Zarządzającej – Zarząd Województwa 
Wielkopolskiego, Al. Niepodległości 34, 61-713 Poznań (nazwa i adres właściwej Instytucji Zarządzającej), 
Beneficjentowi realizującemu Projekt - Cech Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Gnieźnie, ul. Tumska 
15, 62-200 Gniezno oraz podmiotom, które na zlecenie Beneficjenta uczestniczą  
w realizacji Projektu - Wielkopolski Uniwersytet Oświaty Pozaszkolnej Oddział Gniezno, ul. Mieszka I 27, 62-
200 Gniezno. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne 
na zlecenie Instytucji Zarządzającej lub Beneficjenta. Moje dane osobowe mogą zostać również powierzone 
specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej oraz Beneficjenta kontrole  
i audyt w ramach WRPO 2014+. 

7. Podanie danych jest warunkiem koniecznym do otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest 
równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu. 

8. 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. 

9. W ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w Projekcie udostępnię dane dotyczące mojego statusu na 
rynku pracy

5
. 

10.Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania. 

11.Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

12.Moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

13.Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

Oświadczam, iż podane przeze mnie dane osobowe są prawdziwe i aktualne. 

 

…..……………………………………… …………………………………………… 

MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU
* 

 

                                                      
5 Dotyczy wyłącznie Projektów zatwierdzonych do realizacji w ramach konkursów, w których zostały 
wprowadzone kryteria wyboru dotyczące efektywności zatrudnieniowej lub społeczno-zatrudnieniowej mierzonej 
do 3 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie. 
* W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej 
prawnego opiekuna. 


