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Załącznik nr 2 do Umowy udziału w Projekcie – Moduł II – Podmiot Ekonomii Społecznej, 

Konsorcjum spółdzielcze 
 

 

FORMULARZ DANYCH OSOBOWYCH I OŚWIADCZENIA PRACOWNIKA/PRZEDSTAWICIELA 
PES ODDELEGOWANEGO DO UDZIAŁU W PROJEKCIE PN. „SUKCES - PROGRAM WSPARCIA 

PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ W FUNKCJONOWANIU W SIECIACH, 
PARTNERSTWACH I KLASTRACH”  

 

Moduł II – tworzenie ponadregionalnych sieci branżowych PES 
 

 

FORMULARZ PROSIMY UZUPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI, A POLA WYBORU ZAZNACZYĆ „X” 

CZĘŚĆ I: DANE PODSTAWOWE 

Imię i nazwisko:  

Stanowisko/funkcja:  

PESEL:            
Telefon 

kontaktowy
: 

 

E-mail:  

Adres zamieszkania:1 

Województwo:  

Powiat:  

Gmina:  

Miejscowość:  

Ulica:  

Nr budynku:  

Nr lokalu:  

Kod pocztowy/poczta:  

Wykształcenie: 

 NIŻSZE NIŻ PODSTAWOWE - ISCED 0  

 PODSTAWOWE (kształcenie ukończone na poziomie szkoły 

podstawowej) - ISCED 1  

 GIMNAZJALNE (kształcenie ukończone na poziomie szkoły 

gimnazjalnej) – ISCED 2 

 PONADGIMNAZJALNE (wykształcenie średnie lub zasadnicze 

zawodowe) - ISCED 3 

 POLICEALNE (kształcenie ukończone na poziomie wyższym niż na 

poziomie szkoły średniej, które jednocześnie nie jest wykształceniem 
wyższym) -  ISCED 4 
 WYŻSZE (pełne i zakończone wykształcenie na poziomie wyższym)  

ISCED 5-8 

                                                           
1 Zgodnie z Kodeksem Cywilnym miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta 
przebywa z zamiarem stałego pobytu.  
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Płeć  Kobieta  Mężczyzna 

CZĘŚĆ II: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE – ZGODNIE Z ZAKRESEM DANYCH 
PRZETWARZANYCH W SYSTEMIE SL2014 

STATUS NA RYNKU PRACY W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU: 

Osoba bierna zawodowoi □ TAK            □ NIE 

w tym: 

□ osoba ucząca sięii 

□ osoba nieuczestnicząca w kształceniu lub 
szkoleniuiii            
□ inne             

Osoba bezrobotna 

niezarejestrowana w ewidencji 
urzędów pracyiv  

□ TAK            □ NIE 

Osoba bezrobotna zarejestrowana  
w ewidencji urzędów pracyv  

□ TAK            □ NIE 

Osoba długotrwale bezrobotnavi □ TAK            □ NIE 

Osoba pracująca 
(jeśli dotyczy) 

□ w organizacji pozarządowej 

□ w administracji rządowej 

□ w administracji samorządowej 

□ w mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwie - 

MMŚP (do 249 pracowników)  

□ w dużym przedsiębiorstwie (powyżej 250 

pracowników) 

□ osoba prowadząca działalność na własny rachunek 

□ inne 

Wykonywany zawód 
(jeśli dotyczy) 

□ 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 

□ Pracownik instytucji rynku pracy 

□ Pracownik instytucji szkolnictwa wyższego 

□ Pracownik instytucji systemu wspierania rodziny i 

pieczy zastępczej 

□ Pracownik ośrodka wsparcia ekonomii społecznej 

□ Pracownik poradni psychologiczno-społecznej 

□ Rolnik 

□ Inny……………………………………………………………………. 

Zatrudniony w – nazwa 

instytucji/przedsiębiorstwa 
(jeśli dotyczy) 
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STATUS W CHWILI PRZYSTĄPIENIA  

DO PROJEKTU 

Zaznaczyć 

właściwe 

Osoba należąca do mniejszości narodowej lub 

etnicznej, migrant, osoba obcego 

pochodzenia 

□ odmowa podania 

informacji 

□ tak 

□ nie 

Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do 
mieszkań 

□ tak 
□ nie 

Osoba z niepełnosprawnościami 
□ odmowa podania 
informacji 

□ tak 
□ nie 

Osoba w innej niekorzystnej sytuacji 

społecznej 

□ odmowa podania 
informacji 

□ tak 
□ nie 

CZĘŚĆ III: SPECJALNE POTRZEBY  

Czy posiada Pan/Pani 
specjalne potrzeby, związane 
z uczestnictwem  
w Projekcie? 
 
□ tak 

□ nie zgłaszam 

 

Jeżeli TAK to proszę podać jakie: ………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
Zgłoszenie specjalnych potrzeb pozwoli na to, aby Realizator 
Projektu mógł spełnić je w możliwie największym stopniu,  

w szczególności np. poprzez zapewnienie tłumacza języka 
migowego, miejsc spotkań dostępnych dla osób z różnego 
rodzaju niepełnosprawnościami, asystenta osoby niewidomej. 
 

CZĘŚĆ IV: OŚWIADCZENIE 

 

JA NIŻEJ PODPISANA/Y OŚWIADCZAM, ŻE:  
 Zapoznałam/-em się z warunkami udziału w Projekcie, w tym z Regulaminem rekrutacji  

i udziału w Projekcie, Umową udziału w Projekcie i w pełni je akceptuję oraz wyrażam zgodę 
na uczestnictwo w ww. Projekcie. 
 

  Spełniam warunek uczestnictwa w Module II Projektu, tj. jestem pracownikiem/ 
przedstawicielem PES przystępującego do udziału w Projekcie. 
 

  Zostałem/-a, poinformowany/-a, iż: 
 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego, 

 działania w ramach Projektu świadczone przez Realizatora Projektu są monitorowane 
przez Instytucję Pośredniczącą w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakości, 

 efektywność realizacji Projektu zależy od ścisłej współpracy i utrzymania stałej 
komunikacji z Realizatorem Projektu. 

 

 Zobowiązuję się do udzielania niezbędnych informacji potrzebnych do realizacji wsparcia, 
kontroli, monitoringu i ewaluacji Projektu (w tym do udziału w badaniu, którego celem 
będzie ocena jakości, przydatności i skuteczności świadczonych na rzecz Podmiotu 
delegującego mnie do udziału we wsparciu działań), w trakcie i po zakończeniu udziału  
w Projekcie. 
 

 Zostałam/em poinformowana/y o możliwości odmowy podawania danych wrażliwych 
dotyczących mojego statusu społecznego (niepełnosprawności, przynależności narodowej 

lub etnicznej, faktu bycia migrantem, osobą obcego pochodzenia lub pozostawania  

w niekorzystnej sytuacji społecznej). 
 

 Zobowiązuje się do informowania o zmianie danych osobowych i/lub niezbędnych danych 
kontaktowych. 

 

 Mam świadomość, iż wszelkie dokumenty związane z udziałem w Projekcie przekazane 
przeze mnie do Realizatora Projektu stają się własnością Realizatora Projektu i nie mam 
prawa żądać ich zwrotu. 
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 Zostałem poinformowany/ zostałam poinformowana, że moje dane osobowe przetwarzane 
będą w ramach wykonywania zadań wynikających z Umowy o dofinansowanie Projektu 

POWR.02.09.00-00-0102/19, zawartej pomiędzy Caritas Archidiecezji Przemyskiej  
a Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Aktualnie Ministrem Rozwoju, Pracy  

i Technologii), zgodnie z informacjami zawartymi w Oświadczeniu (dot. przetwarzania 
danych osobowych). 

 

 Uprzedzona/y o odpowiedzialności za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie 
prawdy, niniejszym oświadczam, że dane zawarte w niniejszym Formularzu danych 
osobowych są zgodne z prawdą. 

 

 

 

 

……..………………..…………………………………………………………………  
                                                    Data i czytelny podpis pracownika /przedstawiciela  

PES oddelegowanego do udziału w Projekcie 
 

OŚWIADCZENIE 
PRACOWNIKA/PRZEDSTAWICIELA PES ODDELEGOWANEGO DO UDZIAŁU  

W PROJEKCIE PN. „SUKCES - PROGRAM WSPARCIA PODMIOTÓW EKONOMII 
SPOŁECZNEJ W FUNKCJONOWANIU W SIECIACH, PARTNERSTWACH I KLASTRACH” 

 
(uwzględnia 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. „Sukces - program wsparcia podmiotów 
ekonomii społecznej w funkcjonowaniu w sieciach, partnerstwach i klastrach” 
przyjmuję do wiadomości, że: 
 

1. 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. 

2. 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 (RODO) - dane osobowe są niezbędne dla 

realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) na 
podstawie: 
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 2018 r. poz. 1431,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). 
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3. Moje dane osobowe będą przetwarzane w zbiorach: „Program Operacyjny Wiedza 
Edukacja Rozwój", „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizacje 

programów operacyjnych". 
4.  Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Projektu  

pn. „Sukces - program wsparcia podmiotów ekonomii społecznej w funkcjonowaniu  
w sieciach, partnerstwach i klastrach” w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności 
wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli i audytu  
i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach PO WER.   

5. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej   
 - Minister Rozwoju, Pracy i Technologii, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, 
beneficjentowi realizującemu projekt - Caritas Archidiecezji Przemyskiej, ul. Kapitulna 1, 

37-700 Przemyśl w partnerstwie z Podkarpacką Akademią Przedsiębiorczości Katarzyna 
Podraza, ul. Dąbrowskiego 20A, 35-036 Rzeszów oraz podmiotom, które na zlecenie 
beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu  -  (nazwa i adres ww. podmiotów). 
Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania 
ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub 
beneficjenta. Moje dane osobowe mogą zostać również powierzone 

specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, 
Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach PO WER. 

Moje dane osobowe mogą zostać powierzone podmiotom świadczącym na rzez 
lnstytucji Zarządzającej usługi związane z obsługą i rozwojem systemów 
teleinformatycznych. 

6. Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione organom upoważnionym zgodnie  
z obowiązującym prawem. 

7. Podanie danych jest warunkiem koniecznym 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. 
10. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 
11. Moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji. 

12. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020 oraz zakończenia archiwizowania 
dokumentacji. 

13. Mogę skontaktować się u beneficjenta z osobą, która odpowiada za ochronę 
przetwarzania danych osobowych wysyłając wiadomość na adres poczty 
elektronicznej iod@miir.gov.pl lub z powołanym przez administratora Inspektorem 
Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej 
iod@miir.gov.pl. 

14. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania lub ograniczenia 
przetwarzania jeżeli spełnione są przesłanki określone w art. 16 i 18 RODO. 

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

16. W celu potwierdzenia kwalifikowalności wydatków w projekcie oraz monitoringu moje 
dane osobowe takie jak imię (imiona), nazwisko, PESEL, nr projektu, data. 
rozpoczęcia udziału w projekcie, data zakończenia udziału w projekcie, kod tytułu 

ubezpieczenia, wysokość składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, wysokość 
składki z tytułu ubezpieczenia wypadkowego mogą być  przetwarzane  w  zbiorze: 

„Zbiór danych osobowych z ZUS”. Dla tego zbioru mają zastosowanie informacje jak 

powyżej1. 
 

 
 

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

           Miejscowość i data                                             Czytelny podpis pracownika/przedstawiciela  
                                                                                   PES oddelegowanego do udziału w Projekcie                   

 

mailto:iod@miir.gov.pl
mailto:od@miir.gov.pl
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1 Przetwarzanie danych osobowych w zbiorze Zbiór danych osobowych z ZUS dotyczy sytuacji, w której 
umowa o dofinansowanie projektu została zawarta z Beneficjentem przez Ministerstwo Rodziny, Pracy  
i Polityki Społecznej lub Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Działania 1.3 lub 1.2. 

 

 

i Osoba bierna zawodowo - to osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje  
i nie jest bezrobotna). Za biernych zawodowo uznaje się m.in. studentów studiów stacjonarnych.  
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. 
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. Doktorantów można uwzględniać we wskaźniku dot. biernych 
zawodowo, pod warunkiem, że nie są oni zatrudnieni na uczelni, w innej instytucji lub przedsiębiorstwie.  

W przypadku, gdy doktorant wykonuje obowiązki służbowe, za które otrzymuje wynagrodzenie, należy traktować 
go jako osobę pracującą.  
 

ii Osoba ucząca się - Osoba uczestnicząca w kształceniu formalnym.  
 

iii Osoba nieuczestnicząca w kształceniu lub szkoleniu - Osoba, która nie uczy się ani nie szkoli.  
W przypadku projektów realizowanych w osi I PO WER osobę niekształcącą się należy definiować jako osobę, 
która nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym (kształcenie formalne w trybie 
stacjonarnym rozumiane jest jako kształcenie w systemie szkolnym na poziomie szkoły podstawowej, szkoły 
ponadpodstawowej, szkoły ponadgimnazjalnej, jak również kształcenie na poziomie wyższym w formie studiów 
wyższych lub doktoranckich realizowanych w trybie dziennym) albo zaniedbuje obowiązek szkolny lub nauki 
(definicja zaniedbywania obowiązku nauki lub obowiązku szkolnego jest określona dla poszczególnych działań w 
ramach Osi I w SZOOP POWER). Natomiast osobę nieszkolącą się należy zdefiniować jako osobę nieuczestniczącą 
w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji 
zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy. W procesie oceny, czy dana osoba się nie szkoli, 
a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, należy zweryfikować czy brała ona udział w tego typu formie 
aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni.  
 

iv Osoba bezrobotna niezarejestrowana w ewidencji urzędów pracy - Osoba pozostająca bez pracy, 
gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia, która nie jest zarejestrowana w rejestrze urzędu 
pracy jako bezrobotna.  
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), należy wykazywać 
jako osoby bezrobotne.  
 

v Osoba bezrobotna zarejestrowana w ewidencji urzędów pracy - Osoba pozostająca bez pracy, gotowa 
do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia, która jest zarejestrowana w rejestrze urzędu pracy jako 
bezrobotna, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy (Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001).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), należy wykazywać jako osoby bezrobotne.  
 

vi Osoba długotrwale bezrobotna - Osoba bezrobotna w rozumieniu definicji osoby bezrobotnej 
zarejestrowanej w ewidencji urzędów pracy. Definicja pojęcia „długotrwale bezrobotny" różni się w zależności od 
wieku:  
 Młodzież (<25 lat) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy (>6 miesięcy).  
 Dorośli (25 lat lub więcej) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy).  

                                                           


