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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE 

pn. „Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym 
w Centrum Integracji Społecznej w Mielnie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 
PROSIMY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE PUSTE POLA, ZAZNACZYĆ ODPOWIEDZI UŻYWAJĄC ZNAKU „X”, 

ZŁOŻYĆ PODPISY W WYMAGANYCH MIEJSCACH ORA ZŁOŻYĆ WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI. 
ODMOWA ODPOWIEDZI NA PONIŻSZE PYTANIA UNIEMOŻLIWI ZAKWALIFIKOWANIE DO WSPARCIA 

OFEROWANEGO PRZEZ CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W MIELNIE W RAMACH PROJEKTU 
 

Imię (Imiona)  

Nazwisko  

Adres zamieszkania 
(zgodnie z Kodeksem 
Cywilnym) 

 
  
 
 

Gmina  

Powiat  

PESEL            

Płeć  
 kobieta 

 mężczyzna 

Nr telefonu 
 
 

E-mail  

Wykształcenie 

 Brak (brak formalnego wykształcenia) 

 Podstawowe (kształcenie zakończone na poziomie szkoły 
podstawowej) 

 Gimnazjalne (kształcenie zakończone na poziomie szkoły gimnazjalnej) 

 Ponadgimnazjalne (kształcenie zakończone na poziomie szkoły 
średniej- wykształcenie średnie lub zasadnicze) 

 Pomaturalne (kształcenie zakończone na poziomie wyższym niż 
kształcenie na poziomie szkoły średniej, które jednocześnie nie jest 
wykształceniem wyższym) 

 Wyższe (pełne i ukończone wykształcenie na poziomie wyższym) 

Status społeczny  

 osoba korzystająca ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z 
ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące 
się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co 
najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 
marca 2004 r. o pomocy społecznej; 

 osoba, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 
r. o zatrudnieniu socjalnym w tym: 

 osoba bezdomna realizująca indywidualny program 

wychodzenia z bezdomności ( odmowa udzielenia 
informacji), 

 osoba uzależniona od alkoholu, 

 osoba uzależniona od narkotyków lub innych środków 
odurzających, 

 osoba chora psychicznie, 
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 osoba długotrwale bezrobotna, 

 osoba zwolniona z zakładu karnego, mająca trudności w 
integracji ze środowiskiem,  

 uchodźca realizujący indywidualny program integracji, 

 osoba niepełnosprawna – konieczność przedłożenia 

orzeczenia o niepełnosprawności ( odmowa udzielenia 
informacji); 

 osoba przebywająca w pieczy zastępczej lub opuszczająca pieczę 
zastępczą oraz członek rodziny przeżywający trudności w pełnieniu 
funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; 

 osoba z niepełnosprawnością (w rozumieniu Wytycznych 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); 

 członek gospodarstwa domowego sprawujący opiekę nad osobą z 
niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z członków nie pracuje 
ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą z 
niepełnosprawnością; 

 osoba niesamodzielna; 

 osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań 
w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu 
rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020; 

 osoba korzystająca z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa – 
oświadczam iż nie korzystam i nie będę korzystać z takiego samego 
wsparcia w ramach PO PŻ i Centrum Integracji Społecznej. 

Osoba należąca do mniejszości 

narodowej lub etnicznej, migrant, 

osoba obcego pochodzenia 

 tak 

 nie 

 odmowa udzielenia 
informacji 

Osoba przebywająca w 

gospodarstwie bez osób 

pracujących 

 tak 

 nie 

w tym w gospodarstwie  
domowym z dziećmi pozostającymi  

na wychowaniu 

 tak  

 nie 

Osoba pozostająca w 

gospodarstwie składającym się z 

jednej osoby dorosłej z dziećmi 

pozostającymi na wychowaniu 

 tak 

 nie 

Osoba w innej niekorzystnej 

sytuacji społecznej (innej niż 

wymienione powyżej) 

 tak 

 nie 

Zapotrzebowanie na 
dodatkowe wsparcie w 
trakcie realizacji działań 

Dostosowanie do potrzeb osób 
niepełnosprawnych 

 tak  
(jakie?________________________) 

 nie 
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Refundacja kosztów dojazdu 

(nie dotyczy osób zamieszkujących 
miejscowość Mielno/Unieście) 

 tak  

 nie 

 nie dotyczy 

Opieka nad osobami zależnymi 
(osoba zależna - osoba, która ze względu na stan 
zdrowia lub niepełnosprawności wymaga opieki lub 
wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego 
wykonywania co najmniej jednej z podstawowych 
czynności dnia codziennego) 

 tak  

 nie 
 

Status na rynku pracy 

◻ osoba bezrobotna niezarejestrowana w rejestrze urzędu pracy 

◻ w tym długotrwale bezrobotna 

◻ w tym inne 

◻ osoba bezrobotna zarejestrowana w rejestrze urzędu pracy 

◻ w tym długotrwale bezrobotna 

◻ w tym III profil 

◻ w tym inne 

◻ osoba nieaktywna zawodowo 

◻ w tym osoba ucząca się, np. student 

◻ w tym nieuczestnicząca w kształceniu lub szkoleniu 

◻ w tym inne, np. 

◻ emeryt 

◻ rencista 

◻ osoba pracująca, w tym w:  

◻ administracji rządowej 

◻ administracji samorządowej  

◻ prowadząca działalność na własny rachunek 

◻ MMŚP (przedsiębiorstwie do 249 pracowników) 

◻ dużym przedsiębiorstwie (powyżej 249 pracowników) 

◻ organizacji pozarządowej 

◻ inne …………………………………………………….………... 

Miejsce zatrudnienia (jeśli 
dotyczy-wpisać nazwę) 

 
 

 

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

 nie dotyczy 

Wykonywany zawód 

◻ instruktor/ka praktycznej nauki zawodu 

◻ nauczyciel/ka kształcenia ogólnego 

◻ nauczyciel/ka wychowania przedszkolnego 

◻ nauczyciel/ka kształcenia zawodowego 

◻ pracownik instytucji systemu ochrony zdrowia 

◻ kluczowy pracownik instytucji pomocy i integracji społecznej 

◻ pracownik/ca instytucji rynku pracy 

◻ pracownik/ca instytucji szkolnictwa wyższego 

◻ pracownik/ca systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej 

◻ pracownik/ca ośrodka wsparcia ekonomii społecznej 

◻ pracownik/ca poradni psychologiczno - pedagogicznej 

mailto:cismielno@lzs.pl
http://www.lzs.mielno.pl/


 

 

Centrum Integracji Społecznej w Mielnie  

ul. Mickiewicza 3  

76-032 Mielno 

tel. 500 081 271 

cismielno@lzs.pl 

www.lzs-mielno.pl  

 
 

◻ inny ………………………………………………... 

◻ nie dotyczy 

Do jakiej grupy 
chciałaby/chciałby być 
Pani/Pan przydzielony/a? 

 gastronomiczna 

 hotelarska 

 budowlano - porządkowa 
Uzasadnienie: ……….............................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 

Dotychczasowe 
doświadczenie zawodowe  
(ilość przepracowanych lat, 
zajmowane stanowisko, 
okoliczności zmiany pracy, 
zawód wyuczony) 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................  

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

Jak ocenia Pan/Pani swoją 
sytuację rodzinną? 

 Bardzo dobrze 

 Dobrze 

 Przeciętnie 

 Źle 

 Bardzo źle 

 
Stan zdrowia (dolegliwości, 
leczenie, przeciwwskazania 
do wykonywania pracy) 

.............................................................................................................................  

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

Dlaczego chce Pani/Pan 
zostać uczestnikiem 
Centrum Integracji 
Społecznej? 

.............................................................................................................................  

............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

Załączniki 

1. Deklaracja uczestnictwa w projekcie – załącznik nr 1 do formularza 
zgłoszeniowego. 

2. Oświadczenie uczestnika/uczestniczki Projektu – załącznik nr 2 do 
formularza zgłoszeniowego. 

3. Wniosek o skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej (obowiązkowe)  
załącznik nr 1.  

4. Opinia pracownika socjalnego z Ośrodka Pomocy Społecznej                                           
(obowiązkowe) załącznik 1 a.  

5. Dokument potwierdzający status społeczny (obowiązkowe) 

Świadoma/y odpowiedzialności karnej wynikającej z przepisów z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego za oświadczanie 
nieprawdy lub zatajenie prawdy potwierdzam prawdziwość powyższych danych oraz zobowiązuje się do 
niezwłocznego poinformowania Realizatora Projektu o rezygnacji z udziału w Projekcie oraz o wszelkich 
zmianach tych danych.  
 

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

          miejscowość i data             czytelny podpis uczestnika/czki projektu 
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Załącznik nr 1 do Formularza zgłoszeniowego 

 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

Deklaruję przystąpienie i uczestnictwo w Projekcie pn. „Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych 

ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym w Centrum Integracji Społecznej w Mielnie", realizowanym  

w ramach Osi Priorytetowej VII Włączenie społeczne dla działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin 

zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno – zawodową 

wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej. 

 

Oświadczam, że: 

1. Zostałam/zostałem poinformowany/a o możliwych formach wsparcia oraz współfinansowaniu tego 

wsparcia przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Europejskiego. 

2. Zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem uczestnictwa w Projekcie, akceptuję jego warunki i 

spełniam kryteria dostępu do udziału w Projekcie. 

3. Jestem świadoma/świadomy, że nie ponoszę kosztów w związku z moim uczestnictwem w CIS w 

Mielnie. 

 

Zobowiązuję się do: 

1. Regularnego uczestnictwa w proponowanym wsparciu zgodnie z wyznaczoną ścieżką wsparcia; 

2. Wypełniania dokumentów związanych z realizacją działań projektowych, w tym ankiet niezbędnych  

w procesie monitorowania projektu; 

3. Udziału w badaniu ewaluacyjnym w trakcie i po zakończeniu realizacji Projektu; 

4. Informowania o efektach osiągniętych po zakończeniu realizacji projektu, związanych bezpośrednio  

z udzielonym wsparciem oraz dostarczenia dokumentów poświadczających podjęcie zatrudnienia  

w trakcie trwania Projektu lub w okresie do 3 miesięcy po jego zakończeniu. 

 

 

            ....................................................                                  .................................................... 
                      miejscowość i data                                                               czytelny podpis 
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Załącznik nr 2 do Formularza zgłoszeniowego 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI 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. „Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem 

i/lub wykluczeniem społecznym w Centrum integracji Społecznej w Mielnie” oświadczam, że przyjmuję do 
wiadomości, iż: 

1. Administratorem moich danych osobowych jest: 

1. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego mający siedzibę przy ul. Korsarzy 34, 70-540 
Szczecin, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, zwanego dalej RPO WZ 2014-2020, w ramach 
zbioru „Projekty RPO WZ 2014-2020”, 

2. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 
Warszawa, dla danych w ramach zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający 
realizację programów operacyjnych”. 

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  – 
dane osobowe są  niezbędne dla realizacji RPO WZ 2014-2020 na podstawie:  

1. w odniesieniu do zbioru „Projekty RPO WZ 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, 

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, 
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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 (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). 

3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu pn. „Aktywizacja 
społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym w Centrum 
Integracji Społecznej w Mielnie”, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, 
udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań 
informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WZ 2014-2020. 

4. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej - 
Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Szczecinie, z siedzibą przy ul. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin, 
beneficjentowi realizującemu projekt i partnerom – Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe, 
ul. Seweryna Krzyżanowskiego 46a, 01-220 Warszawa; Fundacja Nauka dla Środowiska, ul. Racławicka 
15-17, 75-620 Koszalin oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji 
projektu. 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 RPO 
WZ 2014-2020, a także podmiotom świadczącym usługi pocztowe. 

5. Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a 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. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

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

10. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia RPO WZ 2014-2020 oraz zakończenia 
archiwizowania dokumentacji. 

11. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z właściwym Inspektorem 
Ochrony Danych  odpowiednio pod wskazanymi adresami poczty elektronicznej: 

Bartosz.domaszewicz@lzs.pl 

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

12. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania.  

 

……………………………………              ……………………………………………….…………………… 
       miejsce, data                                                                                podpis uczestnika/czki projektu 
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