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KARTA ZGŁOSZENIOWA   

Nazwa Wnioskodawcy: 

Gmina Miejska Wągrowiec / Żłobek Miejski Nr 1 w Wągrowcu 

Tytuł projektu i numer: 

„Wągrowiecki żłobek – wsparcie aktywności zawodowej mieszkańców miasta”,  
RPWP.06.04.01-30-0019/15 

 

Dane  kandydata – matki/opiekunki lub ojca/opiekuna  dziecka 

Imię 
 

Nazwisko 
 

PESEL 

           

 zaznaczyć X w przypadku braku numeru PESEL 

Wykształcenie 
(należy zaznaczyć X 
właściwy poziom ISCED) 

ISCED 5-8 Wyższe   
ISCED 4 Policealne   
ISCED 3 Ponadgminazjalne (liceum, technikum, szkoła 
zawodowa) 

 

ISCED 2 Gimnazjalne   
ISCED 1 Podstawowe   
ISCED 0 Brak   

  

Dane kontaktowe kandydata – matki/opiekunki lub ojc a/opiekuna dziecka 

Województwo  

Powiat  

Gmina  
Miejscowość  

Ulica  

Nr budynku  

Nr lokalu  

Kod pocztowy  

Telefon kontaktowy  

Adres e-mail  
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Status  kandydata – matki/opiekunki lub ojca/opiekuna dziecka  
właściwą odpowiedz proszę zaznaczyć X !! 

 
Bezrobotny zarejestrowany w powiatowym urz ędzie 
pracy 
 

Osoba zaznaczająca powyższy status musi dostarczyć 
zaświadczenie z urzędu pracy. 

Tak  Nie  

Bezrobotny niezarejestrowany w powiatowym 
urzędzie pracy 
 

Osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie 
poszukujące zatrudnienia, które nie są zarejestrowane w ewidencji urzędów 
pracy. 

Tak  Nie  

W tym dłu gotrwale bezrobotny  
 

- Dorośli (25 lat lub więcej) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres 
ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy). Status na rynku pracy jest określany w dniu 
rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie. 

Tak  Nie  

Bierny zawodowo  
 

Bierni zawodowo to osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły 
roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). 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). 

Tak  Nie  

W tym osoba ucz ąca się Tak  Nie  
W tym osoba nieuczestnicz ąca w kszt ałceniu lub 
szkoleniu Tak  Nie  
 
Osobą pracuj ąca (niezale żnie od rodzaju umowy) 
 

Tak  Nie  

osoba pracująca w administracji rządowej  
osoba pracująca w administracji samorządowej  
inne  
osoba pracująca w MMŚP  
osoba pracująca w organizacji pozarządowej  
osoba prowadząca działalność na własny rachunek  
osoba pracująca w dużym przedsiębiorstwie  
Zatrudniony w:   
Należy podać nazwę przedsiębiorstwa 
/ instytucji, w której uczestnik jest 
zatrudniony 

 

 

Wykonywany zawód:  
 

Nauczyciel kształcenia zawodowego  
Nauczyciel kształcenia ogólnego  
Nauczyciel wychowania przedszkolnego  
Pracownik instytucji szkolnictwa wyższego  
Pracownik instytucji rynku pracy  
Pracownik instytucji systemu ochrony zdrowia  
Rolnik  
Kluczowy pracownik instytucji pomocy  
i integracji społecznej 

 

Pracownik instytucji systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej  
Pracownik ośrodka wsparcia ekonomii społecznej  
Pracownik poradni psychologiczno-  pedagogicznej  
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Informacje na potrzeby rekrutacji oraz informacje o  dokumentach, jakie  
należy doł ączyć do karty zgłoszeniowej  

W pkt. od 1 do 10, właściwą odpowiedź proszę zaznaczyć „X”, natomiast w pkt. 11 wpisać liczbę !!! 

1. Czy kandydat posiada orzeczenie o 
stopniu niepełnosprawności? 
(Osoba zaznaczająca „TAK” dostarcza 
orzeczenie o niepełnosprawności)   

Tak  Nie   

2. Czy drugi rodzic/opiekun dziecka posiada 
orzeczenie o stopniu niepełnosprawności? 
 (Osoba zaznaczająca „TAK” dostarcza 
orzeczenie o niepełnosprawności drugiego 
rodzica/opiekuna dziecka)   

Tak  Nie  Nie 
dotyczy*  

3. Czy kandydat posiada dziecko/ci z 
orzeczeniem o niepełnosprawności? 
(Osoba zaznaczająca „TAK” dostarcza 
orzeczenie/a o niepełnosprawności 
potwierdzające posiadanie dziecka/ci z 
orzeczeniem o niepełnosprawności. 

Tak  Nie   

4. Czy miesięczny dochód na jedną osobę w 
mojej rodzinie w 2017 r. (ostatnie dostępne 
dane GUS) był równy lub niższy kwocie 
1.606,64 zł brutto? 

Tak  Nie   

5. Czy kandydat posiada dziecko/dzieci 
objętego/e pieczą zastępczą? 
(Osoba zaznaczająca „TAK” dostarcza 
stosowny dokument potwierdzający posiadanie 
dziecka/ci objętego/ych pieczą zastępczą) 

Tak  Nie   

6. Czy kandydat odprowadza podatek 
dochodowy w Gminie Miejskiej Wągrowiec? Tak  Nie   

7. Czy drugi rodzic/opiekun dziecka 
odprowadza podatek dochodowy w Gminie 
Miejskiej Wągrowiec? 

Tak  Nie  Nie 
dotyczy*  

8. Czy kandydat samotnie wychowuje 
dziecko/ci? Tak  Nie   

9. Czy kandydat kształci się na studiach 
dziennych? 
(Osoba zaznaczająca „TAK” dostarcza 
kserokopie legitymacji studenckiej lub inny 
dokument potwierdzający, że kandydat kształci 
się na studiach dziennych) 

Tak  Nie   

Instruktor praktycznej nauki zawodu  
Inny  
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10. Czy drugi rodzic/opiekun dziecka kształci 
się na studiach dziennych? 
(Osoba zaznaczająca „TAK” dostarcza 
kserokopie legitymacji studenckiej lub inny 
dokument potwierdzający, że drugi 
rodzić/opiekun dziecka kształci się na studiach 
dziennych) 

Tak  Nie  Nie 
dotyczy*  

11. Liczba dzieci w wieku 1-6 w rodzinie ?  

 

* Nie dotyczy -  zaznaczyć w przypadku wychowywania dziecka/ci samotnie.  

 

Dane  dziecka  

Imię 
 

Nazwisko  

Data urodzenia dziecka  
(dzień, miesiąc, rok)  

 

PESEL  

 

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

 
 
 
___________________    _____________________________________ 

  MIEJSCOWOŚĆ I DATA     CZYTELNY PODPIS KANDYDATA 
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Załącznik nr 1 do Karty zgłoszeniowej dla projektu pn.”Wągrowiecki żłobek – wsparcie aktywności 
zawodowej mieszkańców miasta” 

OŚWIADCZENIE KANDYDATA   
DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 (obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14  Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679) 

 

W związku z aplikowaniem o udział w projekcie pn. „Wągrowiecki żłobek – wsparcie aktywności 
zawodowej mieszkańców miasta”, 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.); 
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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.); 

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.06.04.01-30-0019/15, 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 – Zarządowi 
Województwa Wielkopolskiego, mającemu siedzibę przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, 
Beneficjentowi realizującemu Projekt – Żłobek Miejski Nr 1 w Wągrowcu, mający siedzibę przy ul. 
Stanisława Mikołajczyka 25, 62-100 Wągrowiec oraz podmiotom, które na zlecenie Beneficjenta 
uczestniczą w realizacji Projektu – Gmina Miejska Wągrowiec, ul. Kosiuszki15a, 62-100 
Wągrowiec. 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 pracy1. 

                                                           
1
 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. 
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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 KANDYDATA 
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Załącznik nr 2 do Karty zgłoszeniowej dla projektu pn.”Wągrowiecki żłobek – wsparcie aktywności zawodowej 
mieszkańców miasta” 

 
Oświadczenia dotycz ące procesu rekrutacji  

oraz zajęć adaptacyjnych 
 

Oświadczam, że: 

1. wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego oraz dziecka wizerunku przez Żłobek 
Miejski nr 1 w Wągrowcu dla potrzeb monitoringu, ewaluacji i promocji Projektu zgodnie  
z przepisami Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 
2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). 

2. w przypadku przejścia przez moje dziecko okresu adaptacyjnego, zobowiązuję się do podpisania 
umowy uczestnictwa w Projekcie ze Żłobkiem Miejskim nr 1 w Wągrowcu. 

3. zapoznałam/em się z treścią Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie i akceptuję jego 
warunki. 

4. wyrażam zgodę na opublikowanie mojego imienia i nazwiska na liście kandydatów przyjętych 
bądź nieprzyjętych do Projektu. 

5. w przypadku zakwalifikowania się do udziału w Projekcie, podczas zajęć adaptacyjnych 
zobowiązuje się m.in. do: 

• przyprowadzania do Żłobka tylko zdrowego dziecka; 

• przyprowadzania i odbierania dziecka ze Żłobka osobiście lub przez osobę dorosłą 
upoważnioną do odbierania, zapewniającą dziecku bezpieczeństwo;                       

• uczestnictwa w zebraniach rodziców/opiekunów; 

• do poinformowania Żłobka o wszelkich problemach mogących mieć wpływ na 
bezpieczeństwo dziecka i innych dzieci. W szczególności Rodzic/Opiekun ma obowiązek 
poinformowania Żłobka na piśmie o wszelkich problemach zdrowotnych dziecka. Żłobek  
nie ponosi odpowiedzialności za zatajenie istotnych informacji dotyczących rozwoju  
i zdrowia dziecka oraz ujemne następstwa zatajenia takich informacji przez 
Rodzica/Opiekuna, które mogą mieć wpływ na zagrożenie stanu zdrowia i życia dziecka 
lub stanu zdrowia i życia innych dzieci podczas pobytu w Żłobku. Zatajenie przez 
Rodzica/Opiekuna powyższych informacji wyłącza winę Żłobka w nadzorze nad 
dzieckiem. 

 

 

 

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

 MIEJSCOWOŚĆ I DATA  CZYTELNY PODPIS KANDYDATA 

 


