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Załącznik nr 1 do Regulaminu Projektu 
 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY OSOBY FIZYCZNEJ 
 (indywidualnej i pracownika instytucji) 

DO PROJEKTU „OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W TORUNIU” 

 

WAŻNE INFORMACJE: 

 Należy wypełnić wszystkie niezaciemnione pola Formularza zgłoszeniowego oraz podpisać DEKLARACJĘ 
UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ORAZ OŚWIADCZENIA. 

 W polach, w których znajduje się „”, tj. możliwość wyboru odpowiedzi, należy wstawić  „X” tylko w jednym 
odpowiednim kwadracie, chyba że opis pola wskazuje inaczej. 

Tytuł projektu: Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu 

Nr projektu: RPKP.09.04.01-04-0003/18 

Nazwa i numer Osi Priorytetowej: 9 Solidarne społeczeństwo 

Nazwa i numer Działania: 9.4 Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej 

Nazwa i numer Poddziałania: 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej 

 
 

DANE UCZESTNIKA/KI – INDYWIDUALNI I PRACOWNICY INSTYTUCJI /PODMIOTÓW 

Rodzaj uczestnika  indywidualny1 
 pracownik/przedstawiciel 

instytucji/podmiotu2  

Nazwa instytucji/podmiotu3  

1. Imię/Imiona  

2. Nazwisko  

3. PESEL  

4. Płeć  kobieta                                   mężczyzna 

5. Wykształcenie 
 niższe niż podstawowe            podstawowe                            gimnazjalne                           

 ponadgimnazjalne                   policealne                               wyższe  

6. Kraj POLSKA 7. Województwo Kujawsko-Pomorskie 

8. Powiat 
 aleksandrowski                chełmiński                          lipnowski                        

 toruński                          M. Toruń             

9. Gmina  10. Miejscowość  

11. Ulica  12. Numer budynku  

13. Numer lokalu  14. Kod pocztowy  

15. Telefon kontaktowy  16. Adres e-mail  

                                                      
1Dotyczy osoby fizycznej, przystępującej do projektu z własnej inicjatywy 
2 W przypadku gdy wsparcie realizowane jest na rzecz danej instytucji/podmiotu obejmuje również jej pracowników, osób 
oddelegowanych/wskazanych do udziału w projekcie. W przypadku organizacji pozarządowych wsparcie obejmuje również członków 
zarządu i wolontariuszy. 
3 Nie dotyczy uczestnika indywidualnego 

Data i czytelny podpis osoby przyjmującej formularz  

Numer referencyjny Formularza Zgłoszeniowego 
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STATUS UCZESTNIKA/KI NA RYNKU PRACY W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU 

 
1. Osoba bezrobotna 
 

 TAK                      NIE 

w tym 
(odpowiedź wielokrotnego 

zakreślenia) 

 osoba niezarejestrowana w ewidencji urzędu pracy  

 osoba zarejestrowana w ewidencji urzędu pracy  
 

 osoba długotrwale bezrobotna 

 młodzież (mniej niż 25 lat) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres 

ponad 6 miesięcy 

 dorośli (25 lat lub więcej) –osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 

12 miesięcy 

2. Osoba bierna                                   
zawodowo 

 TAK                      NIE 

w tym 

               osoba ucząca się (do kiedy?)………………………………………………………………… 
 

               osoba nieuczestnicząca w kształceniu lub szkoleniu  
 

               inne  

3. Osoba pracująca  TAK                      NIE 

w tym  

 osoba prowadząca działalność na własnych rachunek 

 osoba pracująca w administracji publicznej 

 osoba pracująca w organizacji pozarządowej 

 osoba pracująca w przedsiębiorstwie społecznym  

 osoba pracująca w mikroprzedsiębiorstwie 

 osoba pracująca w małym przedsiębiorstwie 

 osoba pracująca w średnim przedsiębiorstwie 

 osoba pracująca w dużym przedsiębiorstwie 

 inne 

4. Wykonywany zawód  

5. Nazwa 
instytucji/podmiotu,  
w której 
Uczestniczka/Uczestnik jest 
zatrudniony/a 

 

 

STATUS UCZESTNIKA/KI W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU 

6. Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba 

obcego pochodzenia   

Cudzoziemcy na stale mieszkający w danym państwie, obywatele obcego pochodzenia lub 

obywatele należący do mniejszości. Zgodnie z prawem krajowym mniejszości narodowe to 

mniejszość: białoruska, czeska, litewska, niemiecka, ormiańska, rosyjska, słowacka, ukraińska, 

żydowska. Mniejszości etniczne: karaimska, łemkowska, romska, tatarska. Osoby obcego 

pochodzenia to cudzoziemcy - każda osoba, która nie posiada polskiego obywatelstwa, bez 

względu na fakt posiadania lub nie obywatelstwa krajów lub osoba, której co najmniej jeden z 

rodziców urodził się poza terenem Polski. 

 

 

 TAK            NIE 

  

 odmowa podania informacji   

7. Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań, tj.: 

1. Bez dachu nad głową (osoby żyjące w surowych i alarmujących warunkach). 

2. Bez miejsca zamieszkania (osoby przebywające w schroniskach dla bezdomnych, w schroniskach 

dla kobiet, schroniskach dla imigrantów, osoby opuszczające instytucje penitencjarne/ karne/ 

szpitale, instytucje opiekuńcze, osoby otrzymujące długookresowe wsparcie z powodu 

bezdomności – specjalistyczne zakwaterowanie wspierane). 

3. Niezabezpieczone zakwaterowanie (osoby posiadające niepewny najem z nakazem eksmisji, 

osoby zagrożone przemocą). 

 TAK            NIE 
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4. Nieodpowiednie warunki mieszkaniowe (konstrukcje tymczasowe, mieszkania substandardowe 

– lokale nienadające się do zamieszkania wg standardu krajowego, skrajne przeludnienie). 

8. Osoba z niepełnosprawnościami: 

Potwierdzeniem statusu osoby z niepełnosprawnością jest w szczególności:  

- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lekkim, umiarkowanym i znacznym, 

- orzeczenie o niepełnosprawności wydane w stosunku do osób, które nie ukończyły 16 roku życia,  

- orzeczenie o niezdolności do pracy,  

- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na dany rodzaj 

niepełnosprawności,  

- orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydane ze względu na 

niepełnosprawność intelektualną w stopniu głębokim,  

- inne równoważne orzeczenia (KRUS, służby mundurowe itd.),  

- w przypadku osoby z zaburzeniami psychicznymi dokument potwierdzający stan zdrowia wydany 

przez lekarza, np. orzeczenie o stanie zdrowia. 

 TAK            NIE 

 

 odmowa podania informacji 

9. Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione 

powyżej): 

Osoby pochodzące z obszarów wiejskich (DEGURBA 3), byli więźniowie, narkomani, osoby 

bezdomnie lub wykluczone z dostępu do mieszkań, osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, 

których powód zagrożenia nie został oznaczony w pozostałych polach formularza, osoby z 

wykształceniem na poziomie ISCED 0. 

(Odmowa podania informacji dotyczy tylko danych wrażliwych tj.: stanu zdrowia) 

 TAK            NIE 

 

 odmowa podania informacji 

10. Osoby bezrobotne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 

2004 r. o  promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1265, z późn.  zm.), tj.: bezrobotny – oznacza to osobę, o której mowa w art. 1 ust. 3 

pkt 1 i 2 lit. a–g, i, j, l oraz osobę, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. ha, która bezpośrednio 

przed rejestracją jako bezrobotna była zatrudniona nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej przez okres co najmniej 6 miesięcy, oraz osobę, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 3 i 4, 

niezatrudnioną i niewykonującą innej pracy  zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia 

w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub w danej służbie albo innej 

pracy zarobkowej albo jeżeli jest osobą niepełnosprawną, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia 

co najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy, nieuczącą się w szkole, z wyjątkiem uczącej się 

w szkołach dla dorosłych lub przystępującej do egzaminu eksternistycznego z zakresu programu 

nauczania tej szkoły oraz uczącej się w branżowej szkole II stopnia i szkole policealnej, 

prowadzącej kształcenie w formie stacjonarnej lub zaocznej, lub w szkole wyższej, gdzie studiuje 

na studiach niestacjonarnych, zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania stałego 

lub czasowego powiatowym urzędzie pracy oraz poszukującą zatrudnienia lub innej pracy 

zarobkowej, jeżeli: 

a) ukończyła 18 lat, 

b) nie ukończyła 60 lat – kobieta lub 65 lat – mężczyzna, 

c) nie nabyła prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, 

renty socjalnej, renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego 

wynagrodzenia za pracę albo po ustaniu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, zaprzestaniu 

prowadzenia pozarolniczej działalności, nie pobiera nauczycielskiego świadczenia 

kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, świadczenia 

rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości 

zasiłku macierzyńskiego, 

ca) nie nabyła prawa do emerytury albo renty z tytułu niezdolności do pracy, przyznanej przez 

zagraniczny organ emerytalny lub rentowy, w wysokości co najmniej najniższej emerytury albo 

renty z tytułu niezdolności do pracy, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o 

emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 

d) nie jest właścicielem lub posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości rolnej, w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1740 i 2320), o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub nie 

podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek 

lub domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha 

przeliczeniowe, 

e) nie uzyskuje przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym z działów 

specjalnych produkcji rolnej, chyba że dochód z działów specjalnych produkcji rolnej, obliczony 

 TAK            NIE 
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dla ustalenia podatku dochodowego od osób fizycznych, nie przekracza wysokości 

przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 2 ha 

przeliczeniowych ustalonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie 

przepisów o podatku rolnym, lub nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z 

tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w takim gospodarstwie, 

f) nie złożyła wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

albo po złożeniu wniosku o wpis: 

– zgłosiła do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wniosek o 

zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej i okres zawieszenia jeszcze nie upłynął, 

albo  

– nie upłynął jeszcze okres do, określonego we wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej, dnia podjęcia działalności gospodarczej, 

g) nie jest osobą tymczasowo aresztowaną lub nie odbywa kary pozbawienia wolności, z 

wyjątkiem kary pozbawienia wolności odbywanej poza zakładem karnym w systemie dozoru 

elektronicznego, 

h) nie uzyskuje miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego 

wynagrodzenia za pracę, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z tytułu odsetek lub innych 

przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych, 

i) nie pobiera na podstawie przepisów o pomocy społecznej zasiłku stałego, 

j) nie pobiera, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, świadczenia 

pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu 

samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek 

upływu ustawowego okresu jego pobierania, 

k) nie pobiera po ustaniu zatrudnienia świadczenia szkoleniowego, o którym mowa w art. 70 

ust. 6, 

l) nie podlega, na podstawie odrębnych przepisów, obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, 

z wyjątkiem ubezpieczenia społecznego rolników, 

m) nie pobiera na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów zasiłku 

dla opiekuna; 

O 11. Osoby do 30 roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadające 

status  osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 20  kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy (poszukującym pracy jest osoba, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1–3, lub 

cudzoziemca – członka rodziny obywatela polskiego, poszukujących  zatrudnienia, innej pracy 

zarobkowej lub innej formy pomocy określonej w ustawie, zarejestrowanych w powiatowym 

urzędzie pracy. 

 TAK            NIE 

 

    12. Osoby poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu lub 

niewykonujące innej pracy zarobkowej w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji z zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

(definicja jak powyżej) 

 TAK            NIE 

 

     13. Osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 

sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych, czyli osób, których niepełnosprawność została potwierdzona 

orzeczeniem 

 TAK            NIE 

 

14. Osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1878, z późn. zm.), tj. osoby chore psychicznie (wykazujące zaburzenia psychotyczne) 

i/lub osoby upośledzone umysłowo, i/lub osoby wykazujące inne zakłócenia czynności 

psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, 

a osoby te wymagają świadczeń zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki niezbędnych do 

życia w środowisku rodzinnym lub społecznym. 

 TAK            NIE 

 

15. Osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1–3 i 5–7 ustawy z dnia 13 

czerwca 2003  r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 217, z późn. 

zm.), tj. osoby bezdomne realizujące indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w 

rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, osoby uzależnione od alkoholu, narkotyków lub innych 

środków odurzających, osoby długotrwale bezrobotne w rozumieniu przepisów o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (osobą długotrwale bezrobotną jest osoba bezrobotna 

 TAK            NIE 
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pozostająca w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w 

okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego 

dorosłych), osoby zwalniane z zakładów karnych, mające trudności w integracji ze środowiskiem, 

w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, uchodźcy realizujący indywidualny program 

integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, 

16. Osoby podlegające ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym 

zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, 

jeżeli ich dochód ustalany zgodnie z art. 7 ust. 5–10 ustawy z dnia 11 lutego 

2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 

2134, z późn. zm.) wynosi nie więcej niż dochód z 6 hektarów 

przeliczeniowych (Art. 7 uchylony w grudniu 2019 roku); 

 TAK            NIE 

 

17. Osoby spełniające kryteria, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 

ustawy z dnia  12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. osoby samotnie 

gospodarujące, których dochód nie przekracza kwoty kryterium dochodowego osoby samotnie 

gospodarującej (stawka ustalana jest na okres 3 lat stosownymi rozporządzeniami – na dzień 

ogłoszenia niniejszego regulaminu wynosi 701,00 zł), osoby w rodzinie, których dochód na osobę 

nie przekracza kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (stawka ustalana jest na okres 

3 lat stosownymi rozporządzeniami – na dzień ogłoszenia niniejszego regulaminu wynosi 528,00 

zł), rodziny, których dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w 

rodzinie  - przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w art. 

7 pkt 2–15 (bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, 

przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub 

wielodzietności  lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej, 

bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, 

zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;  trudności w integracji cudzoziemców, którzy 

uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na 

pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub 

d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, trudności w przystosowaniu do życia po 

zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji 

kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej),   

 TAK            NIE 

 

18. Osoby o których mowa w art. 49 pkt 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. 

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj. osoby bezrobotne do 30 roku 

życia, osoby bezrobotne długotrwale, os. bezrobotne powyżej 50 roku życia, os. bezrobotne 

korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej, os. bezrobotne posiadające co najmniej jedno 

dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, os. 

bezrobotne niepełnosprawne, os. poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu lub 

niewykonujące innej pracy zarobkowej, opiekunowie osoby niepełnosprawnej, z wyłączeniem 

opiekunów osoby niepełnosprawnej pobierających świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek 

opiekuńczy na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłek dla opiekuna na 

podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 

 TAK            NIE 

 

19. Osoby usamodzielniane, o których mowa w art. 140 ust. 1 i 2 ustawy z 

dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, tj. 
osoby opuszczające, po osiągnięciu pełnoletności, rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, 

placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną oraz 

osoby, których pobyt w rodzinnej pieczy zastępczej ustał na skutek śmierci osób tworzących 

rodzinę zastępczą lub osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka, w okresie 6 miesięcy przed 

osiągnięciem przez osoby usamodzielniane pełnoletności; 

 TAK            NIE 

 

20. Osoby ubogie pracujące, o których mowa w pkt 17 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. osoby wykonujące pracę, za którą otrzymują wynagrodzenie i które są uprawnione do 

korzystania z pomocy społecznej na podstawie przesłanki ubóstwo, tj., których dochody nie 

przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej 

 TAK            NIE 

 

21. Uczestnik/ka projektów w ramach Działań 9.1, 9.2, 9.3 RPO WK-P  TAK            NIE 
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WNIOSKOWANE WSPARCIE 

 
 doradztwo ogólne (Kluczowy doradca)                            doradztwo biznesowe (KDB)    

 
 doradztwo prawne                                                        doradztwo finansowe 

 
 doradztwo marketingowe                                               doradztwo księgowo-podatkowe       

     
 doradztwo osobowe                                                      spotkanie z animatorem 

 
 mikrogranty                                                                 spotkanie z edukatorem 

 
 

ŹRÓDŁO INFORMACJI O PROJEKCIE 
 

 strona internetowa OWES                                       działania animacyjne pracowników OWES 
 

 portal społecznościowy Facebook                             działania kooperacyjne pracowników OWES 
 

 plakat/ulotka                                                         spotkanie informacyjne, konferencje, itp. 
 

 informacja z Powiatowego Punktu Doradczego          inne (jakie?)……………………………………………………….. 

 
DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

 
 

Pouczony/a i świadomy/a o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą oświadczam, że: 

1. Wyrażam wolę uczestnictwa w projekcie „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu” Nr projektu 
RP.KP.09.04.01-04-0004/18 realizowanym  
w ramach RPO WK-P 2014-2020, Oś Priorytetowa 9, Działanie 9.4 Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, 
Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej przez Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży 
w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „TILIA” w okresie od 01.10.2019 r. do 30.09.2022 r. 

2. Oświadczam, że spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w projekcie. Uprzedzony/a o 
odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą niniejszym oświadczam, że dane zawarte w 
powyższym Formularzu są zgodne ze stanem faktycznym. 

3. Oświadczam, że w terminie udziału w wybranych formach wsparcia oferowanych w OWES, nie będę korzystać z takiego 
samego zakresu wsparcia, w takim samym terminie, w innym projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 

4. Zapoznałem/am się z Regulaminem projektu OWES i akceptuję jego postanowienia. 

5. Zostałem/am poinformowany/a, że projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu” jest współfinansowany 
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

6. Zobowiązuję się do wypełnienia formularza dot. danych osobowych, ankiet, testów oraz podpisywania list obecności, 
kart doradczych i umów dostarczanych przez realizatora w trakcie Projektu. Mam świadomość, iż dokumenty te posłużą 
realizatorowi w procesie monitorowania, kontroli i ewaluacji realizowanego projektu.  

7. Wyrażam zgodę na przekazywanie mi informacji związanych z realizacją projektu drogą telefoniczną i/lub elektroniczną 
e-mail. 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU 

 
W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu” przyjmuję do wiadomości, 
iż: 

1. Administratorem moich danych osobowych jest Województwo Kujawsko-Pomorskie – Urząd Marszałkowski 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, reprezentowany przez Marszałka Województwa Kujawsko-
Pomorskiego, mającego siedzibę przy Placu Teatralnym 2, 87-100 Toruń (w odniesieniu do zbioru Regionalny Program 
Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020) oraz minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, 

Miejscowość, data udzielenia 
pierwszego 

wsparcia z OWES 

  Czytelny podpis uczestnika/ki projektu 
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mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa (w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny 
wspierający realizację programów operacyjnych); 

2. Przetwarzanie moich danych osobowych spełnia warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. c i 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04 maja 2016 r., 
s.1) (dalej: RODO) – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WK-P 2014-2020) na podstawie:  

1) w odniesieniu do zbioru Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 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 dnia 20 grudnia 2013 r., s. 320-469 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 dnia 20 grudnia 2013 r., s. 470–486 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 2018 r. poz. 1431 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 
(Dz. Urz. UE L 347 z dnia 20 grudnia 2013 r., s. 320-469 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 dnia 20 grudnia 2013 r., s. 470–486 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 2018 r. poz. 1431 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 dnia 30 września 2014 r., s.1), 

e) Porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach centralnego systemu 
teleinformatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych w związku z realizacją Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 nr RPKP/04/2015” z dnia  
14 sierpnia 2015 r. (z późn. zm.); 

3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii 
Społecznej w Toruniu”, w tym w szczególności w celu potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia 
wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości, działań informacyjno-promocyjnych w ramach 
RPO WK-P 2014-2020; 

4. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Beneficjentowi realizującemu projekt – Europejskie Centrum 
Współpracy Młodzieży (ul. Wola Zamkowa 12a,  87-100 Toruń); 

5. Moje dane osobowe będą lub mogą być ujawnione wyłącznie podmiotom upoważnionym przez administratora lub 
Beneficjenta w związku z realizacją celu o którym mowa w pkt 3, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów 
prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi (w przypadku korespondencji papierowej), stronom i innym uczestnikom 
postępowań administracyjnych; 

6. Podanie przeze mnie danych osobowych jest warunkiem umownym, a konsekwencją ich niepodania będzie brak 
możliwości uczestnictwa w projekcie; 
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7. 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; 

8. W ciągu 3 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dotyczące mojego statusu na rynku pracy; 

9. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej; 

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

11. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-
Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji; 

12. Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: 

1) iod@miir.gov.pl – w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów 
operacyjnych, 
2) iod@kujawsko-pomorskie.pl - w odniesieniu do zbioru Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-
Pomorskiego na lata 2014-2020, 
lub adres poczty paulinamajas@gmail.com – w odniesieniu do Europejskiego Centrum Współpracy Młodzieży; 

13. Mam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, jak również do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub przenoszenia tych danych; 

14. Mam prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

15. Administrator danych osobowych, na mocy art. 17 ust. 3 lit. b RODO, ma prawo odmówić usunięcia moich danych 
osobowych. 

 

   

Miejscowość, data  Czytelny podpis Uczestnika/ki projektu 
 

 

SŁOWNIK POJĘĆ 
1) Osoba bezrobotna zarejestrowana w ewidencji urzędów pracy – Osoba pozostająca bez pracy, 

gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia, która jest zarejestrowana w rejestrze urzędu 
pracy jako bezrobotna, zgodnie z zapisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

2) Osoba bezrobotna niezarejestrowana w ewidencji urzędów pracy – Osoba pozostająca bez pracy, 
gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia, która nie jest zarejestrowana w rejestrze 
urzędu pracy jako bezrobotna. 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. 

3) Osoba długotrwale bezrobotna – Za osobę długotrwale bezrobotną rozumiemy osobę pozostającą bez 
pracy, gotową do podjęcia pracy i aktywnie poszukującą zatrudnienia, uwzględniając w tym osobę 
zarejestrowaną jako bezrobotną zgodnie z krajowymi przepisami, jak również osobę bezrobotną w rozumieniu 
badania aktywności ekonomicznej ludności. Warunkiem jest, żeby osoba poniżej 25 roku życia była 
bezrobotna  nieprzerwanie przez okres co najmniej 6 miesięcy, a w przypadku osoby po 25 roku życia  min.12 
miesięcy.  

4) Osoba bierna zawodowo - Oznacza osobę pozostającą bez zatrudnienia, która jednocześnie nie zalicza się 
do kategorii bezrobotni. Za biernych zawodowo uznaje się m.in. studentów studiów stacjonarnych, osoby 

przebywające na urlopie wychowawczym, emerytów i rencistów. 
5) Osoba ucząca się - Oznacza osobę kształcącą się w ramach kształcenia formalnego.  
6) Osoba pracująca - Oznacza osobę w wieku 15 lat i więcej, która wykonuje pracę, za którą otrzymuje 

wynagrodzenie, z której czerpie zyski lub korzyści rodzinne lub osoba posiadająca zatrudnienie lub własną 
działalność, która jednak chwilowo nie pracowała ze względu na np. chorobę, urlop, spór pracowniczy czy 
kształcenie się lub szkolenie. 

7) Osoba prowadząca działalność na własny rachunek - Oznacza osobę fizyczną prowadzącą działalność 
gospodarczą, gospodarstwo rolne lub praktykę zawodową. 

mailto:iod@miir.gov.pl
mailto:paulinamajas@gmail.com
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8) Przedsiębiorstwo społeczne  - to rodzaj  podmiotu ekonomii społecznej będący fundamentem ekonomii 
społecznej. 

Przedsiębiorstwo społeczne to podmiot, który spełnia łącznie poniższe warunki: 

1. posiada osobowość prawną i prowadzi: 
a. działalność gospodarczą zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub 
b. działalność odpłatną pożytku publicznego w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, lub 
c. działalność oświatową w rozumieniu art. 170 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. 
z 2019 r. poz.1148), lub 
d. działalność kulturalną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. 
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983, z późn. zm.),  

2. zatrudnia co najmniej 30% osób, które należą do minimum jednej z poniższych grup: 

a) osoby bezrobotne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.), 

b) osoby do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadające status osoby poszukującej pracy, bez 
zatrudnienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy;  

c) osoby poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu lub niewykonujące innej pracy zarobkowej w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; 

d) osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; 

e) osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie 
zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1878, z późn. zm.); 

f) osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1–3 i 5–7 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 217, z późn. zm.);  

g) osoby podlegające ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o 
ubezpieczeniu społecznym rolników, jeżeli ich dochód ustalany zgodnie z art. 7 ust. 5–10 ustawy z dnia 11 
lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134, z późn. zm.) wynosi 
nie więcej niż dochód z 6 hektarów przeliczeniowych; 

h) osoby spełniające kryteria, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej;  

i) osoby o których mowa w art. 49 pkt 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy; 

j) osoby usamodzielniane, o których mowa w art. 140 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej; 

k) osoby ubogie pracujące 
3. jest podmiotem, który nie dystrybuuje zysku lub nadwyżki bilansowej pomiędzy udziałowców, akcjonariuszy lub 

pracowników, ale przeznacza go na wzmocnienie potencjału przedsiębiorstwa jako kapitał niepodzielny oraz w 
określonej części na reintegrację zawodową i społeczną; 

4. jest zarządzany na zasadach demokratycznych, co oznacza, że struktura zarządzania PS lub ich struktura 
własnościowa opiera się na współzarządzaniu w przypadku spółdzielni, akcjonariacie pracowniczym lub zasadach 
partycypacji pracowników, co podmiot określa w swoim statucie lub innym dokumencie założycielskim; 

5. wynagrodzenia wszystkich pracowników, w tym kadry zarządzającej są ograniczone limitami, tj. nie przekraczają 
wartości, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie; 

6. zatrudnia w oparciu o umowę o pracę, spółdzielczą umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną (z wyłączeniem osób 
zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, które prowadzą działalność gospodarczą) co najmniej trzy 
osoby w wymiarze czasu pracy co najmniej ¼ etatu , a w przypadku umów cywilnoprawnych na okres nie krótszy 
niż 3 miesiące i obejmujący nie mniej niż 120 godzin pracy łącznie przez wszystkie miesiące, przy zachowaniu 

proporcji zatrudnienia określonych w pkt. 2  
7. prowadzi wobec zatrudnionych osób, o których mowa w pkt. 2, uzgodniony z tymi osobami i określony w czasie 

proces reintegracyjny, mający na celu zdobycie lub odzyskanie kwalifikacji zawodowych lub kompetencji 
kluczowych.  

 
9) Przedsiębiorstwo – Podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną. Do 

podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą zalicza się również przedsiębiorstwo spółdzielcze i 
przedsiębiorstwo ekonomii społecznej. 
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10) Zatrudniony w mikroprzedsiębiorstwie - Oznacza osobę zatrudnioną w przedsiębiorstwie zatrudniającym 
od 2 do 9 pracowników i którego roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów EUR. 

11) Zatrudniony w małym przedsiębiorstwie - Oznacza osobę zatrudnioną w przedsiębiorstwie 
zatrudniającym od 10 do 49 pracowników i którego roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 
10 milionów EUR. 

12) Zatrudniony w średnim przedsiębiorstwie - Oznacza osobę zatrudnioną w przedsiębiorstwie 
zatrudniającym od 50 do 249 pracowników i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR a/lub 
całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów EUR. 

13) Zatrudniony w dużym przedsiębiorstwie - Oznacza osobę zatrudnioną w przedsiębiorstwie, które nie 
kwalifikuje się do żadnej z ww. kategorii przedsiębiorstw. 

14) Zatrudniony w administracji publicznej - Oznacza osobę zatrudnioną w administracji rządowej i 
samorządowej oraz w ich jednostkach organizacyjnych. 

15) Zatrudniony w organizacji pozarządowej - Oznacza osobę zatrudnioną w organizacji pozarządowej w 
rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – Organizacje zdefiniowane jako osoby 
prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, niebędące jednostkami sektora 
finansów publicznych oraz nie działające w celu osiągnięcia zysku, w tym fundacje i stowarzyszenia, z 
włączeniem m.in. partii politycznych, związków zawodowych i organizacji pracodawców, samorządów 
zawodowych, fundacji utworzonych przez partie polityczne. 

21) Gospodarstwo domowe –   Gospodarstwo domowe to jednostka (ekonomiczna, społeczna), posiadająca 
wspólne zobowiązania, dzieląca wydatki domowe lub codzienne potrzeby, wspólnie zamieszkująca. 
Gospodarstwo domowe to zarówno osoba zamieszkująca samotnie, jak również grupa ludzi (niekoniecznie 
spokrewniona) mieszkająca pod tym samym adresem wspólnie prowadząca  dom, np. mająca przynajmniej 
jeden wspólny posiłek dziennie lub wspólny pokój dzienny. 

 


