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KARTA ZGŁOSZENIOWA do projektu: 
„superMAMA – kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej kobiet” 

nr RPPD.07.01.00-20-0209/18 
 

Dane podstawowe uczestniczki projektu 

Imię (imiona)  

Wykształcenie 

r  gimnazjalne 

r  niższe niż podstawowe 

r  podstawowe 

r  policealne 

r  ponadgimnazjalne 

r  wyższe 

Nazwisko 
 

PESEL 
 

Dane kontaktowe uczestniczki projektu - adres zamieszkania 

Województwo podlaskie 

Powiat 
r  M. Białystok 
r  białostocki 
r  sokólski Gmina 

 

Miejscowość  Kod pocztowy 
__  __  –  __  __  __ 

Ulica  Nr domu / lokalu  

Adres e-mail  Tel. do kontaktu  

Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu (zaznaczyć odpowiednie) 

Osoba bezrobotna1 r  TAK         r  NIE 

w tym zarejestrowana w ewidencji urzędów pracy r  TAK         r  NIE 

Osoba długotrwale bezrobotna2 r  TAK         r  NIE 

Osoba bierna zawodowo3 r  TAK         r  NIE 

Osoba pracująca r  TAK         r  NIE 
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Status osoby w chwili przystąpienia do projektu 

Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia r  TAK     r  NIE 

Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań r  TAK     r  NIE 

Osoba z niepełnosprawnościami r  TAK     r  NIE 

Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej r  TAK     r  NIE 

 

 

1 Osoba bezrobotna – to osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie 
poszukująca zatrudnienia. Definicja uwzględnia osoby zarejestrowane jako bezrobotne zgodnie z 
krajowymi definicjami, nawet jeżeli nie spełniają one wszystkich trzech kryteriów. Definicja uwzględnia 
zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu badania aktywności ekonomicznej ludności (BAEL), jak i 
osoby zarejestrowane jako bezrobotne. 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. 
 
2 Osoba długotrwale bezrobotna - w przypadku młodzieży (<25 lat) – jest to osoba bezrobotna 
nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy, w przypadku dorosłych (25 lat lub więcej) – jest to osoba 
bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy. 
 
3 Osoba bierna zawodowo – to osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie 
pracuje i nie jest bezrobotna). Studenci studiów stacjonarnych są uznawani za osoby bierne 
zawodowo. 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), są uznawane za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako 
bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). Osoby prowadzące działalność na 
własny rachunek (w tym członek rodziny bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność) nie 
są uznawane za bierne zawodowo. 
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Kryteria kwalifikacyjne uczestniczek  

Osoba zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym4 r  TAK     r  NIE 

Osoba doświadczająca wielokrotnego wykluczenia społecznego5 r  TAK     r  NIE 

Osoba zamieszkująca w rozumieniu art. 25 KC na terenie jednej z gmin: m. Białystok, Gródek, 
Łapy, Supraśl, Wasilków, Sokółka, Dąbrowa Białostocka, Krynki, Kuźnica, Szudziałowo r  TAK     r  NIE 

Kryteria premiujące 

Osoba korzystająca z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) r  TAK     r  NIE 

Osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności 
w przypadku TAK należy dostarczyć odpowiednie orzeczenie lub dokument potwierdzający stan zdrowia r  TAK     r  NIE 

Osoba z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z zaburzeniami psychicznymi 
w przypadku TAK należy dostarczyć odpowiednie orzeczenie lub dokument potwierdzający stan zdrowia r  TAK     r  NIE 

Osoba samotnie wychowująca dziecko/dzieci r  TAK     r  NIE 

 

4 Osoba zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym: 
a) osoba korzystająca ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej lub kwalifikująca się ̨do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniająca co najmniej jedną 
z przesłanek określoną w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;  

b) osoba, o której mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;  
c) osoba przebywająca w pieczy zastępczej lub opuszczająca pieczę zastępczą oraz rodziny przezywające 

trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;  

d) osoba nieletnia, wobec której zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości 
zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postepowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 1654, z późn. zm.);  

e) osoba przebywająca w młodzieżowym ośrodku wychowawczym i młodzieżowym ośrodku socjoterapii, o 
którym mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. 
zm.);  

f) osoba z niepełnosprawnością ̨ – 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 lub 
uczniowie/dzieci z niepełnosprawnościami w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć ́z 
udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020;  

g) członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę ̨nad osobą z niepełnosprawnością,̨ o ile co najmniej 
jeden z nich nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnością;̨  

h) osoba niesamodzielna; 
i) osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych w zakresie 

monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;  
j) osoba korzystająca z PO PŻ.  

5 Osoba doświadczająca wielokrotnego wykluczenia społecznego – to osoba wykluczona społecznie z powodu 
co najmniej dwóch przesłanek, o których mowa w przypisie powyżej. 
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Oświadczenia uczestniczki projektu 

1. Oświadczam, iż spełniam warunki dla grupy docelowej projektu określone w § 2 Regulaminu projektu, 
tj.: 

a. jestem osobą zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 

b. jestem osobą doświadczającą wielokrotnego wykluczenia społecznego z powodu co najmniej 
dwóch przesłanek określonych w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze 
włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014 - 2020 tj. jestem: 
(proszę zaznaczyć właściwy podpunkt): 

� osobą korzystającą ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 
r. o pomocy społecznej lub kwalifikującą się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. 
spełniającą co najmniej jedną z przesłanek określonych w art.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 
r. o pomocy społecznej; 

� osobą, o której mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu 
socjalnym; 

� osobą przebywającą w pieczy zastępczej lub opuszczającą pieczę zastępczą, o których mowa 
w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; 

� osobą nieletnią, wobec której zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji  
i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach 
nieletnich (Dz. U. z 2014 r. poz. 382, z późn. zm.); 

� osobą przebywającą w młodzieżowym ośrodku wychowawczym i młodzieżowym, ośrodku 
socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 
z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.); 

� osobą z niepełnosprawnością – osobą 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; 

� członkiem rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub 
opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem  
z niepełnosprawnością; 

� osobą niesamodzielną; 
� osobą bezdomną lub dotkniętą wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu 

Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów 
operacyjnych na lata 2014-2020; 

� osobą korzystającą z PO PŻ. 

c. jestem osobą pozostającą bez zatrudnienia (tj. osobą bezrobotną lub bierną zawodowo, nie 
prowadzącą pozarolniczej działalności gospodarczej ani nie pomagającą jako członek rodziny w 
prowadzeniu działalności gospodarczej i nie posiadającą statusu rolnika ubezpieczonego w KRUS), 

d. jestem osobą zamieszkującą w rozumieniu art. 25 KC na terenie jednej z gmin: m. Białystok, 
Gródek, Łapy, Supraśl, Wasilków, Sokółka, Dąbrowa Białostocka, Krynki, Kuźnica, Szudziałowo. 
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2. Oświadczam, że zapoznałam się z Regulaminem projektu i akceptuję jego warunki oraz zobowiązuję się 
do jego przestrzegania. 

3. Oświadczam, że zostałam poinformowana, iż Projekt pn.: „superMAMA – kompleksowy program 
reintegracji społeczno-zawodowej kobiet” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-
2020. 

4. Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą na dzień wypełnienia Karty Zgłoszeniowej. 

5. Oświadczam, że zostałam pouczona o odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 Kodeksu 
Karnego za złożenie danych niezgodnych z prawdą. 
 
Art. 233 K.K. §1: „Kto składając zeznania mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym 
postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze 
pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miejscowość, data  Czytelny podpis 
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OŚWIADCZENIE UCZESTNICZKI PROJEKTU: 

„superMAMA – kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej kobiet” 
nr RPPD.07.01.00-20-0209/18 

 

W związku z przystąpieniem do/wzięciem udziału w realizacji projektu pn. „superMAMA – 
kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej kobiet” oświadczam, że przyjmuję do 
wiadomości, iż: 
1. administratorem moich danych osobowych jest Ministerstwo właściwe ds. rozwoju regionalnego, 

mający siedzibę przy Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa; 
2. dane kontaktowe inspektora ochrony danych (e-mail: iod@miir.gov.pl i  iod@wrotapodlasia.pl); 
3. podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na 

administratorze 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 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 (RODO) (Dziennik Urzędowy UE L 119) oraz 
wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO) wynikającego 
z zapisów art. 68a ustawy wdrożeniowej – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020; 

4. moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji ww. Projektu, w zakresie 
zarządzania, kontroli, audytu, ewaluacji, monitorowania, sprawozdawczości i raportowania w 
ramach Programu oraz zapewnienia realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego 
przekazywania do publicznej wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie z 
funduszy polityki spójności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020), 

5. moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Zarządzającej/Instytucji 
Pośredniczącej – Zarząd Województwa Podlaskiego, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-
888 Białystok, beneficjentowi realizującemu projekt – Fundacja Rozwoju Kompetencji PRO-
SKILLS, ul. Komandorska 8, 15-587 Białystok oraz Partnerowi – 4progress Maciej Kusiński, ul. 
Legionowa 30 lok. 205, 15-281 Białystok. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane 
podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Powierzającego, Instytucji 
Zarządzającej RPOWP, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta oraz mogą zostać również 
powierzone specjalistycznym firmom realizującym na zlecenie Powierzającego, Instytucji 
Zarządzającej RPOWP Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta kontrole i audyt w ramach 
RPOWP na lata 2014-2020; 

6. podanie danych jest wymogiem ustawowym pozwalającym na realizację celów wymienionych w 
pkt. 4, niepodanie danych osobowych wyklucza z udziału w ww. Projekcie; 

7. kategoriami odbiorców danych są: Instytucje pośredniczące we wdrażaniu RPOWP na lata 2014-
2020, Podmioty świadczące usługi IT, Podmioty wykonujące badania ewaluacyjne, osoby 
upoważnione, operatorzy pocztowi oraz podmioty wykonujące zadania w zakresie archiwizacji; 
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8. moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z realizacji RPOWP 2014-2020 

oraz z przepisów prawa dot. archiwizacji; 
9. mam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do sprzeciwu; 
10. mam prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, że 

przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO; 
11. moje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji 

ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia RODO; 
12. po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię beneficjentowi dane dotyczące mojego statusu 

na rynku pracy oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania 
kwalifikacji lub nabycia kompetencji w celu realizacji zadań w zakresie monitoringu, ewaluacji, 
kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPOWP 
2014-2020. 

 

 
 

Miejscowość, data  Czytelny podpis uczestnika projektu 
 
 


