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Załącznik nr 1 – Formularz rekrutacyjny uczestnika (rodzica/opiekuna prawnego dziecka do lat 3) – WYPEŁNIJ DRUKOWANYMI 

LITERAMI – wydruk czarno - biały 

   Symbol formularza:  

Imię (imiona) 

 

 

 

 

Nazwisko  

PESEL  Wykształcenie 

niższe niż podstawowe (ISCED 0) 
podstawowe (ISCED 1) 

gimnazjalne (ISCED 2) 

ponadgimnazjalne (ISCED 3) 
policealne (ISCED 4) 

wyższe (ISCED 5-8) 

Data urodzenia 

 

 

 

 

Wiek w chwili przystąpienia 

do projektu 
 

Płeć 
 Kobieta 
 Mężczyzna  

 

Status uczestnika na rynku 

pracy w chwili przystąpienia 

do projektu 

 

 Osoba niezarejestrowana w ewidencji 
urzędu pracy 

 Osoba zarejestrowana w ewidencji urzędu 

pracy  
 Osoba bierna zawodowo, w tym ucząca się 

 Osoba pracująca 

Miejsce zamieszkania 

Ulica/ Nr domu/Nr lokalu 

 

 

 

 

Miejscowość/  

kod pocztowy 
 

Województwo 

 

 

 

Powiat  

Gmina 

 

 

 

Obszar                                    Wiejski  Miejski 

Telefon kontaktowy uczestnika 

 

 

 

Adres poczty elektronicznej 

 (e-mail) uczestnika 
 

Imię i nazwisko dziecka  Data urodzenia dziecka  

Zaznaczyć 1 właściwą odpowiedź, przystępuję do rekrutacji: 

 

 na dofinansowanie opieki dzieci do lat 3 w Żłobku przy ul. Jeziołowicza 21, 10-690 Olsztyn przez okres od 01.09.2022 do 

31.08.2023 (Rekrutacja 1 - 24 miejsca) 

 

 na dofinansowanie niani sprawującej opiekę nad dziećmi do lat 3 przez okres od 01.09.2022 do 31.08.2023 

(Rekrutacja 2 - 1 miejsce) 

 

 

…..……………………………………… 

 

 

…………………………………………… 

MIEJSCOWOŚĆ I DATA                    CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA  
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Załącznik nr 2 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU   

 

 

Ja, niżej podpisana/y ………………………………………………………………………………. 

 

 

Oświadczam, iż (zaznaczyć właściwe): 

 

 jestem osobą pozostającą bez zatrudnienia, sprawującą opiekę nad dziećmi do 3 roku życia, 

planującą podjęcie pracy, tj. osobą bezrobotną lub bierną zawodowo, pozostającą poza rynkiem 

pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym również osoby, które 

przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywające na urlopie 

wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. 

 
Proszę załączyć zaświadczenie - dokumentem potwierdzającym kwalifikowalność jest zaświadczenie z 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające status tych osób jako bezrobotnych lub biernych 

zawodowo w dniu jego wydania.  

W przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w miejskim/powiatowym urzędzie pracy, 
dokumentem tym może być zaświadczenie z urzędu pracy o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej w dniu 

jego wydania1. 

 

 

 jestem osobą pracującą sprawującą opiekę nad dziećmi do 3 roku życia (w tym osobą, której 

sytuacja rodzinna wynikająca z opieki nad dziećmi do 3 roku życia, utrudnia utrzymanie pracy 

zawodowej, tj. osobą pracującą opiekującą się dzieckiem do lat 3, w tym będącą w trakcie przerwy 

związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka i przebywającą na urlopie macierzyńskim lub 

rodzicielskim w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy). 

 

 
Proszę załączyć zaświadczenie - dokumentem potwierdzającym kwalifikowalność jest zaświadczenie od 

pracodawcy, wydruk z CEIDG lub innej instytucji/urzędu potwierdzające status tych osób w dniu jego 

wydania (wzór załącznik nr 3).  

 

 

 

  
 

…..……………………………………… 

 

……………………………………………………………………………. 

MIEJSCOWOŚĆ I DATA 

 

 

 

 

 

 

CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU 

 

 

 

 

 
1 Zaświadczenie ważne jest przez 30 dni 
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Załącznik nr 3 

 

Miejscowość i data 

 

…………………………………. 

 

 

 

WZÓR ZAŚWIADCZENIA O ZATRUDNIENIU2 

 

 

 

 

Zaświadcza się, że Pan/i …………………………………………(PESEL)…………………………..  

jest zatrudniona (w tym przebywa na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim):  

 

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

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

(nazwa i adres pracodawcy, telefon kontaktowy) 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

…………………………………………………… 

  

 

 

 

 

 

 

PODPIS I PIECZĘĆ OSOBY UPOWAŻNIONEJ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
2 Zaświadczenie ważne jest 30 dni. 



   
Kraina Delfinka 

RPWM.10.04.00-28-0107/22 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020  

RPWM.10.00.00 Regionalny rynek pracy 

RPWM.10.04.00 Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3 

Projekt „Kraina Delfinka”  
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

     

 

 

 
 

Załącznik nr 4 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU3 

dotyczące przetwarzania danych osobowych 

 

W związku z moim udziałem w realizacji Projektu pn. Kraina Delfinka  (nr projektu RPWM.10.04.00-28-0107/22) 

oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: 

1. Administratorem moich danych osobowych w odniesieniu do zbioru „Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020” jest Województwo Warmińsko-Mazurskie 

reprezentowane przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego z siedzibą w Urzędzie Marszałkowskim 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, będący  Instytucją 

Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 

(dalej: Instytucja Zarządzająca).  

2. Administratorem moich danych osobowych w odniesieniu do zbioru „Centralny system teleinformatyczny 

wspierający realizację programów operacyjnych” jest Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego.  

3. Na podstawie Porozumienia nr RPO/IP/2/2015 z dnia 24 sierpnia 2015 r. (zmienionego Aneksem nr 1 z dnia 25 

stycznia 2018 r. i Aneksem nr 2 z dnia 28 maja 2018 r.) w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych 

oraz Porozumienia nr RPO/IP/3/2015 z dnia 22 października 2015 r. (zmienionego Aneksem nr 1 z dnia 6 lipca 

2016 r., Aneksem nr 2 z dnia 28 maja 2018 r. i Aneksem nr 3 z dnia 3 czerwca 2020 r.) w sprawie dalszego 

powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach Centralnego systemu teleinformatycznego wspierającego 

realizację programów operacyjnych w związku z realizacją RPO WiM na lata 2014-2020, Zarząd Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego powierzył przetwarzanie moich danych Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy, z siedzibą 

przy ul. Głowackiego 28, 10-448 Olsztyn, pełniącemu funkcję Instytucji Pośredniczącej Programu. 

4. Instytucja Zarządzająca powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email: 

iod@warmia.mazury.pl. 

Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest 

możliwy pod adresem email: iod@mfipr.gov.pl. 

Instytucja Pośrednicząca powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email: 

ochronadanych@up.gov.pl.  

5. Moje dane osobowe przetwarzane są na podstawie 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 2016r. 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). Oznacza to, że moje dane osobowe są niezbędne 

do wypełnienia przez Instytucję Pośredniczącą obowiązków prawnych ciążących na niej w związku z realizacją 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO 

WiM 2014-2020). Wspomniane obowiązki prawne ciążące na Instytucji Pośredniczącej w związku z realizacją 

RPO WiM 2014-2020 określone zostały przepisami m.in. niżej wymienionych aktów prawnych: 

- w odniesieniu do zbioru pn. „Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego 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, 

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, 

 
3 W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna. 
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c) Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych 

w perspektywie finansowej 2014–2020, 

- w odniesieniu do zbioru pn. „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. 

6. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu wykonania przez Instytucję Pośredniczącą określonych 

prawem obowiązków w związku z realizacją Projektu pn. Kraina Delfinka  (nr projektu RPWM.10.04.00-28-

0107/22), w szczególności w celu potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, zarządzania, 

monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach 

RPO WiM 2014-2020. 

7. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Beneficjentowi realizującemu Projekt  - Ośrodek 

Mediacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej „Porozumienie“ Izabela Krzyszycha, Ul. Leyka 7, 10-690 

Olsztyn (nazwa i adres Beneficjenta) oraz podmiotom (o ile dotyczy), które na zlecenie Beneficjenta uczestniczą w 

realizacji projektu. 

8. Moje dane osobowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, są udostępniane uprawnionym podmiotom i 

instytucjom, w tym Ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego. 

9. Moje dane osobowe mogą zostać powierzone lub udostępnione także specjalistycznym podmiotom realizującym 

badania ewaluacyjne, kontrole i audyt w ramach RPO WiM 2014-2020, w szczególności na zlecenie Instytucji 

Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub Beneficjenta. 

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 całkowitego rozliczenia Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji. 

13. W każdym czasie przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych, jak również prawo żądania ich 

sprostowania. Natomiast prawo do usunięcia danych, prawo do  ograniczenia przetwarzania danych, prawo do 

przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu, przysługuje mi w przypadkach i na zasadach określonych 

odpowiednio w art. 17-22 RODO. 

14. Jeżeli uznam, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, mam 

prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

15. Podanie przeze mnie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania będzie równoznaczna z brakiem 

możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu. 

16. 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.4 

 
4 Dotyczy oświadczeń uczestników Projektów dla właściwych typów operacji. 
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17. W terminie 3 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie przekażę Beneficjentowi dane dotyczące mojego 

statusu na rynku pracy.5 

18. W terminie 12 miesięcy od dnia uzyskania wsparcia finansowego z EFS przekażę Beneficjentowi informacje na 

temat wszystkich zatrudnionych przeze mnie pracowników oraz dane dot. mojego statusu na rynku pracy (dotyczy 

uczestników, którzy otrzymali środki na podjęcie działalności gospodarczej).6 

 

 

 

 

 

 

…..……………………………………… …………………………………………… 

MIEJSCOWOŚĆ I DATA  CZYTELNY PODPIS 

 
5 Dotyczy oświadczeń uczestników Projektów dla właściwych typów operacji. 
6 Dotyczy oświadczeń uczestników Projektów dla właściwych typów operacji. 
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Klauzula informacyjna dla osoby,  

której dane są przetwarzane w ramach realizacji Projektu7 

 

 

W związku z Państwa udziałem w realizacji Projektu, świadczeniem pracy, wykonywaniem, świadczeniem lub 

dostarczeniem robót, usług lub produktów w ramach Projektu/złożeniem oferty w ramach Projektu8 pn. Kraina 

Delfinka  (nr projektu RPWM.10.04.00-28-0107/22) na podstawie art. 13 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych), informuję iż: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych w odniesieniu do zbioru „Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020” jest Województwo Warmińsko-Mazurskie 

reprezentowane przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego z siedzibą w Urzędzie Marszałkowskim 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, będący  Instytucją 

Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 

(dalej: Instytucja Zarządzająca).  

2. Administratorem Państwa danych osobowych w odniesieniu do zbioru „Centralny system teleinformatyczny 

wspierający realizację programów operacyjnych” jest Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego.  

3. Na podstawie Porozumienia nr RPO/IP/2/2015 z dnia 24 sierpnia 2015 r. (zmienionego Aneksem nr 1 z dnia 25 

stycznia 2018 r. i Aneksem nr 2 z dnia 28 maja 2018 r.) w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych 

oraz Porozumienia nr RPO/IP/3/2015 z dnia 22 października 2015 r. (zmienionego Aneksem nr 1 z dnia 6 lipca 

2016 r., Aneksem nr 2 z dnia 28 maja 2018 r. i Aneksem nr 3 z dnia 3 czerwca 2020 r.) w sprawie dalszego 

powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach Centralnego systemu teleinformatycznego wspierającego 

realizację programów operacyjnych w związku z realizacją RPO WiM na lata 2014-2020, Zarząd Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego powierzył przetwarzanie moich danych Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy, z siedzibą 

przy ul. Głowackiego 28, 10-448 Olsztyn, pełniącemu funkcję Instytucji Pośredniczącej Programu. 

4. Instytucja Zarządzająca powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email: 

iod@warmia.mazury.pl. 

Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest 

możliwy pod adresem email: iod@mfipr.gov.pl. 

Instytucja Pośrednicząca powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email: 

ochronadanych@up.gov.pl.  

5. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g ogólnego 

rozporządzenie o ochronie danych. Oznacza to, że Państwa dane osobowe są niezbędne do wypełnienia przez 

Instytucję Pośredniczącą obowiązków prawnych ciążących na niej w związku z realizacją Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WiM 2014-2020). 

Wspomniane obowiązki prawne ciążące na Instytucji Pośredniczącej w związku z realizacją RPO WiM 2014-2020 

określone zostały przepisami m.in. niżej wymienionych aktów prawnych: 

- w odniesieniu do zbioru pn. „Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego 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 

 
7 Przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane w ramach realizacji Projektu, należy rozumieć m. in. personel 
Projektu, pracownika instytucji zaangażowanego we wdrażanie Programu, oferenta, wykonawcę/stronę umowy 
zawartej w sprawie realizacji zamówienia w ramach Projektu, w tym o roboty budowlane, dostawę lub świadczenie 
usług, członka personelu i/lub osobę reprezentującą oferenta/wykonawcę/stronę powyższych umów. 
8 Niepotrzebne skreślić lub ewentualnie dopisać. 
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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, 

- w odniesieniu do zbioru pn. „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. 

6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu wykonania przez Instytucję Pośredniczącą 

określonych prawem obowiązków w związku z realizacją Projektu pn. Kraina Delfinka  (nr projektu 

RPWM.10.04.00-28-0107/22), w szczególności w celu potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia 

wsparcia, zarządzania, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-

promocyjnych w ramach RPO WiM 2014-2020. 

7. Państwa dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Beneficjentowi realizującemu Projekt - - Ośrodek 

Mediacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej „Porozumienie“ Izabela Krzyszycha, Ul. Leyka 7, 10-690 

Olsztyn  (nazwa i adres Beneficjenta)  oraz podmiotom (o ile dotyczy), które na zlecenie Beneficjenta uczestniczą w 

realizacji Projektu - --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

(nazwa i adres ww. podmiotów). 

8. Państwa dane osobowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, są udostępniane uprawnionym podmiotom i 

instytucjom, w tym Ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego. 

9. Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone lub udostępnione także specjalistycznym podmiotom realizującym 

badania ewaluacyjne, kontrole i audyt w ramach RPO WiM 2014-2020, w szczególności na zlecenie Instytucji 

Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub Beneficjenta. 

10. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

11. Państwa dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

12. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu całkowitego rozliczenia Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 oraz zakończenia archiwizowania 

dokumentacji. 

13. W każdym czasie przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również prawo żądania 

ich sprostowania. Natomiast prawo do usunięcia danych, prawo do  ograniczenia przetwarzania danych,  prawo do 

przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu, przysługuje w przypadkach i na zasadach określonych odpowiednio 

w art. 17-22 RODO. 

14. Jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, mają 

Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

15. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania będzie równoznaczna 

z brakiem możliwości udziału w realizacji Projektu. 
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Załącznik nr 5 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA 

 
   W związku z procedurą rekrutacji do projektu „Kraina Delfinka” RPWM.10.04.00-28-0107/22 oświadczam, iż 

jestem (zaznaczyć właściwe): 

 

1. Osobą należącą do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrantem, osobą obcego pochodzenia: 

Tak  

Nie  

 Odmowa podania informacji 

 

2. Osobą bezdomną lub dotkniętą wykluczeniem z dostępu do mieszkań: 

Tak  

Nie  

 Odmowa podania informacji 

 

3. Osobą z niepełnosprawnościami: 

Tak  
 

JEŚLI DOTYCZY – PROSZĘ PODAĆ POTRZEBY 

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

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

STANDARD DOSTĘPNOŚCI: Wnioskodawca oświadcza, iż projekt JEST realizowany zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i 

niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 

2014-2020 zatwierdzone w dniu 5 kwietnia 2018 r, załącznik nr 2 Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020.Rekrutacja zapewnia równy dostęp 

osobom z różnymi rodzajami niepełnosprawności, szczególnie poprzez: dostęp na każdym etapie realizacji projektu – dostępność środowiska fizycznego, 

transportu, technologii i systemów informacyjno – komunikacyjnych oraz towarów i usług, pozwalająca osobom z niepełnosprawnościami na korzystanie z 

nich na zasadzie równości z innymi osobami.  

Nie  

 Odmowa podania informacji 

 

Proszę załączyć: zaświadczenie/orzeczenie o niepełnosprawności. 

 

4. Osobą w innej niekorzystnej sytuacji społecznej  

Tak  

Nie  

 Odmowa podania informacji 
 

Do kategorii Osób z innych grup w niekorzystnej sytuacji społecznej należy zaliczyć: 

• osoby z wykształceniem na poziomie ISCED 0 (przez co należy rozumieć brak ukończenia poziomu 

ISCED 1) będąca poza wiekiem typowym dla ukończenia poziomu ISCED 1, 

• byłych więźniów, 

• narkomanów, 

• osoby bezdomne lub wykluczone z dostępu do mieszkań, 

• osoby z obszarów wiejskich (wg DEGURBA to obszar słabo zaludniony - kod klasyfikacji 3). 

Wnioskodawca lub Instytucja kontrolująca może poprosić o wgląd dom.in.  dokumentów urzędowych 
 

5. Osobą żyjącą w rodzinie wielodzietnej: 

Tak  

Nie  

 Odmowa podania informacji 

Proszę załączyć: Karta Dużej Rodziny lub kopię odpisów aktów urodzenia dzieci albo zaświadczenie z 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o posiadaniu statusu rodziny wielodzietnej 
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6. Mój dochód na 1 członka rodziny wynosi: 

 do 1000 zł netto  

 od 1 001 zł netto do 1500 zł 

 1 501 zł netto do 2000 zł netto  

 powyżej 2 000 zł netto 0 pkt9. 

Wnioskodawca lub Instytucja kontrolująca może poprosić o wgląd do wyciągu bankowego lub dostarczenia 

zaświadczenia od pracodawcy. 

 

7. Matką samotnie wychowującą dziecko: 

Tak  

Nie  

 Odmowa podania informacji 

Za osobę samotnie wychowującą dziecko uważa się: pannę, kawalera, wdowę lub wdowca, a także osobę 

pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu i osobę rozwiedzioną (która żadnego 

dziecka nie wychowuje z jego rodzicem).  

Wnioskodawca lub Instytucja kontrolująca może poprosić o wgląd do dokumentów urzędowych m.in.: kopię 

skróconego aktu zgonu drugiego z rodziców dziecka – w przypadku gdy drugi z rodziców dziecka nie żyje, 

kopię odpisu zupełnego aktu urodzenia dziecka - w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany, odpis wyroku 

oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców –  w przypadku gdy 

taki wyrok został wydany itd. 

 

8. Mój staż pracy wynosi: 

 bez stażu pracy  

 do 2 lat  

 do 4 lat  

 do 6 lat  

 powyżej 6 lat  

   Wnioskodawca lub Instytucja kontrolująca może poprosić o wgląd do dokumentów urzędowych np. ZUS. 

 

Świadoma/y odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych danych, oświadczam, że powyższe informacje 

są zgodne z prawdą. Oświadczenia – należy bezwzględnie sporządzić zgodnie ze stanem faktycznym.  

Osoba składająca tego typu dokument powinna być świadoma, iż podlega odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywego dokumentu. Swoim poczynaniem może ona bowiem doprowadzić  wnioskodawcę do straty, a to z kolei 

można uznać za oszustwo, a więc przestępstwo w świetle Kodeksu karnego. 

 

 

 

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

MIEJSCOWOŚĆ I DATA                                                               CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU 

 

  

 

 
9 przy obliczaniu dochodu na członka rodziny bierze się pod uwagę miesięczny dochód netto uzyskany w lipcu 2022 roku; Pod pojęciem dochodu rozumie się dochód, o którym mowa w art. 3 pkt 1 

ustawy  z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.), z tym że w przypadku przychodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych  w 

art. 27, art. 30b, art. 30c i art. 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.), pomniejsza się je o koszty uzyskania przychodu, 

zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne. 

 

 


