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Formularz do projektu „Żłobek „Misiaczek-Pluszaczek” w m.Lublin” 

 

 

Data wpływu Formularza: ……………………………………................................................................................. 

Numer ewidencyjny: …………………………………….......................................................................................... 

Czytelny podpis: ………………………………………………..................................................................................... 

(wypełnia Beneficjent) 

 

PROSIMY O WYPEŁNIENIE FORMULARZA ELEKTRONICZNIE 

LUB RĘCZNIE, CZYTELNIE, DRUKOWANYMI LITERAMI 

I. Dane personalne potencjalnego Uczestnika/czki projektu 

Imię/Imiona: 
 

Nazwisko: 
 

Nazwisko rodowe: 
 

Data urodzenia: 
 

PESEL: 
 

NIP (jeśli dotyczy): 
 

Adres zamieszkania1: 
 

Ulica: 
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Nr domu: 
 

Nr lokalu: 
 

Kod pocztowy: 
 

Gmina: 
 

Powiat: 
 

Województwo: 
 

Telefon kontaktowy: 
 

Adres e-mail: 
 

 

II. Aktualny status zawodowy potencjalnego Uczestnika/czki projektu.  

Oświadczam, że (zaznaczyć „x”):  

1 

Jestem osobą fizyczną w wieku aktywności zawodowej - rodzicem lub 

pełnoprawnym opiekunem dziecka do lat 3 (od 20 tygodnia życia do 3 lat) 

zamieszkującym teren woj. lubelskiego2 miasto Lublin (w rozumieniu przepisów 

Kodeksu Cywilnego)1 

 Tak  Nie 

2 

Jestem osobą bezrobotną2 , w tym:  Tak  Nie 

a. zarejestrowaną w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna  Tak  Nie 

b. niezarejestrowaną w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna  Tak  Nie 

 
1 Należy podać miejsce zamieszkania, w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, tj. miejscowość, w której przebywa się z zamiarem 
stałego pobytu. Adres ten powinien umożliwić kontakt w przypadku zakwalifikowania do projektu. 

2 osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia. Niezależnie od 
spełnienia powyższych przesłanek, zarejestrowani bezrobotni są zaliczani do osób bezrobotnych. Osobami 
bezrobotnymi są zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, jak i osoby 
zarejestrowane jako bezrobotne. Definicja nie uwzględnia studentów studiów stacjonarnych, nawet jeśli spełniają 
powyższe kryteria. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w 
rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), są również osobami bezrobotnymi; 
Taka sytuacja ma miejsce w momencie gdy np. osoba bezrobotna urodziła dziecko, niemniej w związku z tym, iż jest 
niezatrudniona nie pobiera od pracodawcy świadczeń z tytułu urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego. W 
związku z tym, należy ją traktować jako osobę bezrobotną   
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3 Jestem osobą bierną zawodowo3  Tak  Nie 

4. 

Jestem osobą pracującą rozumianą jako osobę przebywającą na urlopie 

macierzyńskim/ rodzicielskim (rozumianym jako świadczenie pracownicze, który 

zapewnia płatny lub bezpłatny czas wolny od pracy do momentu porodu i 

obejmuje późniejszą krótkoterminową opiekę nad dzieckiem)  (rozumianym jako 

świadczenie pracownicze, który zapewnia płatny lub bezpłatny czas wolny od 

pracy do momentu porodu i obejmuje późniejszą krótkoterminową opiekę nad 

dzieckiem)  wyrażająca chęć powrotu na stanowisko pracy4 , 

 Tak  Nie 

5 Ponadto należę do jednej z poniższych grup: 

a kobieta  Tak  Nie 

b osoba z niepełnosprawnościami5,  Tak  Nie 

c osoba długotrwale bezrobotna6,  Tak  Nie 

d osoba o niskich kwalifikacjach7,  Tak  Nie 

 
3 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), są uznawane za bierne zawodowo, chyba 
że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo); 
Osoby przebywające na urlopie wychowawczym należy uznawać za bierne zawodowo zgodnie z definicją osoby 
biernej zawodowo.   
4 Osoby przebywające na urlopie macierzyńskim/ rodzicielskim (rozumianym jako świadczenie pracownicze, który 
zapewnia płatny lub bezpłatny czas wolny od pracy do momentu porodu i obejmuje późniejszą krótkoterminową 
opiekę nad dzieckiem) są uznawane za „osoby pracujące”.   
 
5 osoby z niepełnosprawnościami 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 
6 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).  
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).  
Wiek uczestników projektu jest określany na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w 
projekcie 
7 osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie. Definicja poziomów wykształcenia (ISCED) została 
zawarta w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 
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e Osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem z niepełnosprawnością  Tak  Nie 

f osoba, której dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 800 zł lub 

1200 zł w przypadku dziecka niepełnosprawnego 
 Tak  Nie 

Wykształcenie (proszę zaznaczyć prawidłową odpowiedź) 

a  brak (brak formalnego wykształcenia) 

b  podstawowe (kształcenie ukończone na poziomie szkoły podstawowej) 

c  gimnazjalne (kształcenie ukończone na poziomie szkoły gimnazjalnej) 

d 
 ponadgimnazjalne (kształcenie ukończone na poziomie szkoły średniej lub zasadniczej szkoły 

zawodowej) 

e 
 policealne (Kształcenie ukończone na poziomie wyższym niż kształcenie na poziomie szkoły średniej, 

które jednocześnie nie jest wykształceniem wyższym) 

f 
 Wyższe (kształcenie ukończone na poziomie studiów wyższych licencjackich, magisterskich, 

doktoranckich) 

Rodzaj wsparcia, jakim jest kandydat/ka zainteresowany/a (proszę zaznaczyć prawidłową odpowiedź) 

 

  24 miesięczną opieką nad dzieckiem w nowo powstałym żłobku 

 Sfinansowaniem kosztów usługi bieżącej opieki nad dziećmi do .3 lat. 

 

OŚWIADCZENIA 

 

 
2014-2020 w części dotyczącej wskaźników wspólnych EFS monitorowanych we wszystkich PI. Stopień uzyskanego 
wykształcenia jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie. Osoby przystępujące do projektu należy 
wykazać jeden raz, uwzględniając najwyższy ukończony poziom ISCED 
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Ja niżej podpisany/a................................................................................................................................. 

(imię i nazwisko) 

zamieszkały/a ......................................................................................................................................... 

(adres zamieszkania) 

legitymujący/a się dowodem osobistym …............................................................................................. 

(seria i numer dowodu osobistego) 

wydanym przez …................................................................................................................................... 

Pouczony/a o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą: 

W wierszach poniżej należy wykreślić niewłaściwą odpowiedź  

1. Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw 
publicznych;  

2. Oświadczam, że w chwili przystąpienia do projektu nie uczestniczę w analogicznym wsparciu w 

ramach działania 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Jednocześnie zobowiązuję się do nie 

rozpoczęcia udziału w innym projekcie w ramach działania 9.4 Godzenie życia zawodowego i 

prywatnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 

2014-2020., w okresie mojego udziału w projekcie pt. „Żłobek „Misiaczek-Pluszaczek” w m.Lublin ” 

realizowanego przez INSPIRES Sp. z o.o. 

3. Oświadczam, że wyrażam świadomie zgodnie z art. 7 ust. 2 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 

(Dz.U. UE.L. 119/1 z 04.05.2016) zwanego „RODO” wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie i zbieranie 

moich danych osobowych przez Beneficjenta INSPIRES Sp. z o.o., ul. Lubelska 36B, 21-100 Lubartów i Partnera 

projektu Fundacja TUP TUSIE, ul. Ułanów 16, 20-554 Lublin do celów związanych z przeprowadzeniem 

rekrutacji, realizacji, monitoringu i ewaluacji projektu, a także w zakresie niezbędnym do wywiązania się 

Beneficjenta z obowiązków wobec Instytucji Zarządzającej Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Jednocześnie oświadczam, że moja zgoda spełnia wszystkie 

warunki o których mowa w art. 7 RODO, tj. przysługuje mi możliwość jej wycofania w każdym czasie, zapytanie 
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o zgodę zostało mi przedstawione w wyraźnej i zrozumiałej formie oraz poinformowano mnie o warunku 

możliwości jej rozliczalności.  

4. Oświadczam, że świadomy/-a odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania wynikające z art. 233 (podanie 

nieprawdy lub zatajenie nieprawdy) ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r., poz. 2204 

z późn. zm.) zawarte w niniejszym formularzu informacje są zgodne z prawdą oraz stanem faktycznym. 

Ponadto nie byłem/-am karany/-a za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego i 

przestępstwa skarbowe popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne.  

5. Oświadczam, że zgodnie z wymogami zawartymi w Regulaminie projektu, Regulaminie żłobka i Formularzu 

zgłoszeniowego jestem uprawniony/-a do uczestnictwa w projekcie.  

II. Załączniki obligatoryjne do Formularza zgłoszeniowego (należy zaznaczyć znakiem „x” dokumenty, 

które się załącza): 

 Akt urodzenia dziecka (dotyczy wszystkich kandydatów/dek)    

 Aktualne zaświadczenie z właściwego Urzędu Pracy (dotyczy osoby zarejestrowanej jako bezrobotnej) 

 Kopia orzeczenia o niepełnosprawności lub inny dokument potwierdzający stan zdrowia (dotyczy osób z 

niepełnosprawnościami) 

 Zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające przebywanie na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim 

(dotyczy osób pracujących przebywających na urlopie  macierzyńskim/rodzicielskim) wraz z oświadczeniem 

o chęci powrotu na stanowisko pracy oraz wskazanym okresie zatrudnienia. 

 Dokument urzędowy potwierdzający przebywanie na urlopie wychowawczym i/lub urlopie np. 

zaświadczenie z ZUS o ubezpieczeniu- dotyczy osób przebywających na urlopie wychowawczym (biernych 

zawodowo) 

 Inne: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

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

(miejscowość, data)                                                                  ( podpis potencjalnego Uczestnika/czki projektu ) 
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Szanowni Państwo; 

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. 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), zwanego 

dalej „RODO”, informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. przysługują Pani / Panu określone poniżej prawa związane za przetwarzaniem 

Pani / Pana danych osobowych. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest INSPIRES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Lubelska 36B, 
21-100 Lubartów, NIP:7142044672, REGON:061663664 adres email: info@inspires.pl, strona internetowa: 
www.inspires.pl [dalej: INSPIRES Sp. z o.o.] oraz Partnera projektu Fundacja TUP TUSIE, ul. Ułanów 16, 20-554 Lublin, NIP: 

7123345444 

2. Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, adres Beneficjent email: 

info@inspires.pl, tel.796-822-263, partner projektu: kontakt@tuptusie.org 

3. Dane osobowe uzyskane w trakcie zawierania z Państwem współpracy na podstawie umowy, oświadczeń i innych 
dokumentów wiążących oraz w trakcie ich trwania będą gromadzone przez INSPIRES Sp. z o.o. / Fundacja TUP TUSIE, 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez INSPIRES Sp. z o.o./ Fundacja TUP TUSIE,  w następujących celach:  

• realizacji obowiązków INSPIRES Sp. z o.o. / Fundacja TUP TUSIE,  przewidzianych prawem, m.in. korzystania i 
przekazywania informacji wymaganych przez instytucje nadrzędne w stosunku do firmy INSPIRES Sp. z o.o./ Fundacja TUP 
TUSIE,  tj. Urząd Skarbowy, ZUS, PIP, Instytucje Zarządzające/Instytucje Pośredniczące w ramach Programów Unijnych  

• do zawarcia, dokonywania zmian oraz realizacji zawartych między nami umów/ porozumień/ decyzji oraz świadczenia dla 
Państwa oferowanych przez nas usług,  

• realizacji praw i obowiązków wynikających z umowy / porozumienia /oświadczenia/decyzji lub innego obowiązującego 
dokumentu, w tym: rozliczania finansowego, wypłaty wynagrodzeń/zobowiązań finansowych/monitoringu i kontroli 

• ochrony praw INSPIRES Sp. z o.o. / Fundacja TUP TUSIE,  zgodnie z przepisami prawa w tym w szczególności dochodzenia 
zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych, 

• prowadzenia działań informacyjno – promocyjnych w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnych zgód,  

INFORMUJEMY, że:  

1. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych lub organu będącego jego następcą) 

2. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Podanie danych jest obowiązkowe, a 
konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości Państwa obsługi. 

3. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o 
którym mowa w art. 22 RODO; 

4. żądania dostępu do Danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od INSPIRES Sp. z o.o./ 
Fundacja TUP TUSIE,  potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest 
uprawniona do uzyskania dostępu do nich. INSPIRES Sp. z o.o./ Fundacja TUP TUSIE,  dostarczy Państwu na żądanie kopię 
Państwa Danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwrócą się Państwo, 
INSPIRES Sp. z o.o./ Fundacja TUP TUSIE,  może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów 
administracyjnych; 

5. sprostowania Danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów 
przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez 
przedstawienie dodatkowego oświadczenia; 

6. usunięcia Danych osobowych ("prawo do bycia zapomnianym"); mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności 
przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa Danych osobowych, a INSPIRES Sp. z o.o./ Fundacja 
TUP TUSIE ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane osobowe; ograniczenia przetwarzania Państwa Danych 

http://www.inspires.pl/
mailto:info@inspires.pl
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osobowych; w takim przypadku, INSPIRES Sp. z o.o. / Fundacja TUP TUSIE,  wskaże na Państwa żądanie takie Dane 
osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów; 

7. przenoszenia Danych osobowych; pod pewnymi warunkami macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, 
powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego Dane osobowe Państwa dotyczące, 
przetwarzane przez INSPIRES Sp. z o.o./ Fundacja TUP TUSIE,  oraz macie Państwo prawo przesłać te Dane osobowe 
innemu podmiotowi; 

8. sprzeciwu; w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn 
związanych z Państwa szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących Państwa Danych osobowych, a na INSPIRES 
Sp. z o.o./ Fundacja TUP TUSIE,  może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich Danych osobowych  

INSPIRES Sp. z o.o./ Fundacja TUP TUSIE zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i 

organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez INSPIRES Sp. z o.o./ Fundacja TUP 

TUSIE,  i / lub Przetwarzających dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, 

wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla 

postępowań prawnych (w tym podatkowych, rozliczeniowych w zakresie projektów unijnych) oraz do czasu ewentualnego 

przedawnienia roszczeń Państwa i INSPIRES Sp. z o.o./ Fundacja TUP TUSIE,. 

Niniejsza Informacja stanowi zgodnie z art.6 ust.1 lit.a RODO dobrowolne wyrażenie zgody na „udostępnienie Państwa Danych 

Osobowych” firmie INSPIRES Sp. z o.o./ Fundacja TUP TUSIE,, w przypadku braku zgodny na udostępnienie danych osobowych 

prosimy o pisemną informację zwrotną przesłaną drogą elektroniczną na adres info@inspires.pl lub kontakt@tuptusie.org lub 

pocztą tradycyjną na adres INSPIRES Sp. z o.o./ Fundacja TUP TUSIE,. W przypadku braku informacji zwrotnej, brak sprzeciwu 

rozumiany jest jako dobrowolne i świadome wyrażenie zgodny na „udostępnienie danych osobowych”. 

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o 

kontakt z Inspektorem Ochrony Danych INSPIRES Sp. z o.o. pod adresem: INSPIRES Sp. z o.o. ul. Mariana Rapackiego 12, 20-150 

Lublin/ Fundacja TUP TUSIE, ul. Ułanów 16, 20-554 Lublin. Informujemy o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej Informacji 

zgodnie z obowiązującym prawem (np. jeśli wdrażamy nowe systemy lub procesy, które wiążą się z wykorzystaniem danych 

osobowych) i w takim przypadku będziemy odpowiednio informować Państwa o wprowadzanych zmianach. 

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

(miejscowość, data)                                                                                           (Czytelny podpis osoby wypełniającej Formularz) 

 

III. Ocena kwalifikowalności uczestnictwa w Projekcie (wypełnia Beneficjent). 

Kandydat spełnia/nie spełnia 16 wstępne kryteria uczestnictwa w Projekcie.  

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

Data oraz czytelny podpis osoby weryfikującej formularz rekrutacyjny:  

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