
Załącznik nr 1  do Regulaminu 
Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie 

Zawiercie,  data…….........………

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU

dla uczestnika/czki projektu  „Rozwój usług społecznych na terenie Zawiercia – Etap II” współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego

a)   nazwiska i imiona ........................................................................................................................................................

b)   adres zamieszkania lub pobytu  ….......................................................................................................................

c)   PESEL  …..............................................................................................................................................................................

d)   miejsce pracy  ….............................................................................................................................................................

e)   zawód  …............................................................................................................................................................................

f)    wykształcenie  …...........................................................................................................................................................

g)   numer telefonu  ….........................................................................................................................................................

h)   wiek  …................................................................................................................................................................................

i)    adres e-mail  …...............................................................................................................................................................

j)    informacja o bezdomności  ….................................................................................................................................

k)   sytuacja społeczna i rodzinna  …..........................................................................................................................

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

l)    migrant   ….......................................................................................................................................................................

m)  pochodzenie etniczne  …..........................................................................................................................................

n)   stan zdrowia  ….............................................................................................................................................................

zakres danych zgodny z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. W sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego 

rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. U. UE. Z 2013 r. L 347/470):



DANE OSOBOWE UCZESTNIKA/CZKI PROJEKTU

Rodzaj uczestnika/czki  Indywidualny 

Imię 

Nazwisko 

PESEL

Płeć □  Kobieta                                    □  Mężczyzna

Data urodzenia

Wiek w chwili przystąpienia do 
projektu

WYKSZTAŁCENIE UCZESTNIKA/CZKI  PROJEKTU

□   Brak (brak formalnego wykształcenia) ISCED 0

□   Podstawowe (kształcenie ukończone na poziomie szkoły podstawowej)  ISCED 1

□ Gimnazjalne (kształcenie ukończone na poziomie szkoły gimnazjalnej)  ISCED 2

□  Ponadgimnazjalne (kształcenie ukończone na poziomie szkoły średniej lub zasadniczej szkoły zawodowej)  ISCED 3

□  Policealne (kształcenie ukończone na poziomie wyższym niż kształcenie na poziomie średniej, które jednocześnie nie jest  

wykształceniem wyższym)  ISCED 4

□  Wyższe (kształcenie ukończone na poziomie studiów)  ISCED 5

DANE ADRESOWE UCZESTNIKA/CZKI PROJEKTU

Kraj 

Województwo 

Powiat

Gmina

Miejscowość 

Kod pocztowy

Ulica 

Nr budynku

Nr lokalu



Obszar wg stopnia urbanizacji 
(DEGUBRA)

DANE KONTAKTOWE UCZESTNIKA/CZKI PROJEKTU

Telefon kontaktowy

Adres e-mail

DODATKOWE INFORMACJE O UCZESTNIKU/CZCE PROJEKTU

Status osoby na rynku pracy w 
chwili przystąpienia do projektu:

□  osoba bezrobotna niezarejestrowana w UP

□  osoba bezrobotna zarejestrowana w UP

□  osoba bierna zawodowo

□  osoba pracująca

Wykonywany zawód

Zatrudniony w 

PKD założonej działalności 
gospodarczej

Data założenia działalności 
gospodarczej

Kwota przyznanych środków na 
założenie działalności 
gospodarczej

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

 □  TAK                                         □  NIE

Osoba bezdomna lub dotknięta 
wykluczeniem z dostępu do 
mieszkań

 □  TAK                                         □  NIE

Osoba z niepełnosprawnościami  □  TAK                                         □  NIE

Jeżeli TAK, to proszę o zaznaczenie
odpowiedniego stopnia 
niepełnosprawności oraz 
dostarczenie odpowiedniego 
orzeczenia lub inny dokument 
poświadczający stan zdrowia

□  lekki

□  umiarkowany

□  znaczny

Osoba bezdomna lub dotknięta 
wykluczeniem z dostępu do 
mieszkań

□  TAK                                         □  NIE



Osoba przebywająca w 
gospodarstwie domowym bez 
osób pracujących

 □  TAK                                         □  NIE

Osoba przebywająca w 
gospodarstwie domowym bez 
osób pracujących w tym w 
gospodarstwie domowym z 
dziećmi pozostającymi na 
utrzymaniu

□  TAK                                         □  NIE

Osoba przebywająca w 
gospodarstwie domowym 
składającym się z jednej osoby 
dorosłej i dzieci pozostającym na 
utrzymaniu

□  TAK                                         □  NIE

Osoba o innej niekorzystnej 
sytuacji społecznej (innej niż 
wymienione)

 □  TAK                                         □  NIE

Przynależność do grupy docelowej
zgodnie ze Szczegółowym Opisem 
Priorytetów Programu 
Operacyjnego Regionalny Program
Operacyjny Województwa 
Śląskiego 2014-2020/ 
Zatwierdzonym do realizacji 
wnioskiem o dofinansowanie 
projektu

 □  TAK                                         □  NIE

STATUS  UCZESTNIKA/CZKI W CHWILI ROZPOCZĘCIA UDZIAŁU W PROJEKCIE

Data rozpoczęcia udziału w 
projekcie

Data rozpoczęcia udziału we 
wsparciu

Rodzaj przyznanego wsparcia



STATUS UCZESTNIKA/CZKI W CHWILI ZAKOŃCZENIA UDZIAŁU W PROJEKCIE

Data zakończenia udziału w 
projekcie

Data zakończeniu udziału we 
wsparciu

Sytuacja (1) w momencie 
zakończenia udziału w projekcie 

□  osoba kontynuuje zatrudnienie

□  osoba nabyła kompetencje

□  osoba nie podjęła żadnej nowej aktywności po zakończeniu udziału w projekcie

□  osoba podjęła kształcenie lub szkolenie

□  osoba podjęła pracę

□  osoba poszukująca pracy

□  osoba poszukująca pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka

□  osoba pracująca

□  osoba uzyskała kwalifikacje

□  sytuacja w trakcie monitorowania

Sytuacja (2) w momencie 
zakończenia udziału w projekcie

□  osoba kontynuuje zatrudnienie

□  osoba nabyła kompetencje

□  osoba nie podjęła żadnej nowej aktywności po zakończeniu udziału w projekcie

□  osoba podjęła kształcenie lub szkolenie

□  osoba podjęła pracę

□  osoba poszukująca pracy

□  osoba poszukująca pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka

□  osoba pracująca

□  osoba uzyskała kwalifikacje

□  sytuacja w trakcie monitorowania

Zakończenie udziału osoby w 
projekcie zgodnie z zaplanowaną 
dla niej ścieżką uczestnictwa

 □  TAK                                         □  NIE

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



Czytelny podpis uczestnika/czki projektu/opiekuna prawnego/rodzica                                                                                                Przyjął

Świadomy/a  odpowiedzialności  karnej  za  złożenie  fałszywych  zeznań  lub  oświadczeń  mających  służyć  za  dowód  
w  postępowaniu  sądowym  lub  administracyjnym  wynikającej  z  przepisów  art.  233  Kodeksu  karnego  potwierdzam,  
iż powyższe oświadczenie jest zgodne z prawdą, wyczerpujące i zupełne.

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

 Czytelny podpis uczestnika/czki projektu/

opiekuna prawnego/

rodzica  w przypadku kandydata niepełnoletniego 



Załącznik nr 2 do Regulaminu 
Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie 

Miejscowość  Zawiercie,  data…….......………

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

                                     (imię i nazwisko)

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

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

                            (adres zamieszkania)

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA/CZKI O DOBROWOLNYM UDZIALE W PROJEKCIE

„ROZWÓJ USŁUG NA TERENIE ZAWIERCIA – II ETAP” 

realizowanym przez  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu

W  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Śląskiego,  OŚ  priorytetowa  IX.  Włączenie
społeczne,  działania  9.2.  Dostępne  i  efektywne  usługi  społeczne i  zdrowotne Podziałanie  9.2.1  Rozwój  Usług
Społecznych – ZIT

Ja  niżej  podpisany/a  pouczony/a  odpowiedzialności  karnej  za  składanie  fałszywych  zeznań,  zgodnie  z
art.233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny (Dz. U. Z 2018r. Poz. 1600 z późn. zm.) oświadczam,
że:

1. Samodzielnie, z własnej inicjatywy deklaruję chęć udziału w projekcie współfinansowanym ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanym przez  Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Zawierciu

2. Zapoznałem/am się z zasadami udziału w w/wym projekcie zawartymi w regulaminie rekrutacji 

uczestnictwa w Projekcie i je akceptuje.  

3. Spełniam kryterium kwalifikowalności uprawniające do udziału w Projekcie.

4. Będę dobrowolnie i systematycznie uczestniczył/a w działaniach realizowanych w ramach Projektu.

5. Zapoznałem/am się z prawami i obowiązkami Uczestnika/czki Projektu oraz postanowieniami 

określonymi w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie i akceptuję je.

6. Dane zawarte w oświadczeniu zgodne są ze stanem prawnym i faktycznym.

7. Zobowiązuję się poinformować pracownika merytorycznego o zmianach  danych osobowych zawartych w 

formularzu rekrutacyjnym (dane kontaktowe, dane kandydata/tki, status itp.).

8. Wyrażam zgodę na udział w badaniu ankietowym.

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

Czytelny podpis uczestnika/czki projektu/  Przyjął
opiekuna prawnego/rodzica                                                            
w przypadku kandydata niepełnoletniego 



Załącznik nr 3 do Regulaminu 
Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie 

Miejscowość  Zawiercie,  data…….......………

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

                                     (imię i nazwisko)

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

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

                            (adres zamieszkania)

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA/CZKI PROJEKTU
O WYRAŻENIU ZGODY NA UPUBLICZNIANIE WIZERUNKU

W  związku  z  przystąpieniem  do  Projektu  „Rozwój  usług  społecznych  na  terenie  Zawiercia
– II etap” realizowanym przez MOPS Zawiercie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego  ,  Oś  priorytetowa  IX  Włączenie  społeczne,  Działanie  9.2.  Dostępne  i  efektywne  usługi  społeczne  i
zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT wyrażam zgodę na upublicznienie
mojego wizerunku dla potrzeb realizacji projektu.

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

Czytelny podpis opiekuna prawnego/rodzica Czytelny podpis Uczestnika/czki Projektu
 w przypadku niepełnoletniego Uczestnika/czki Projektu 



Załącznik nr 4 do Regulaminu 
Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie

Miejscowość  Zawiercie,  data…….........………

 OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA/CZKI PROJEKTU DOT. 
PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

„ROZWÓJ USŁUG SPOŁECZNYCH NA TERENIE ZAWIERCIA – II ETAP”

 

W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Rozwój usług społecznych na terenie Zawiercia – II etap” przyjmuję
do wiadomości, iż:

 Administratorem moich danych osobowych jest Zarząd Województwa Śląskiego, z siedzibą przy ul. Ligonia 46,
40-037 Katowice, adres email: kancelaria@slaskie.pl, strona internetowa: bip.slaskie.pl.

 Została  wyznaczona  osoba  do  kontaktu  w  sprawie  przetwarzania  danych  osobowych,  adres  email:
daneosobowe@slaskie.pl.

 Moje  dane  osobowe  będą  przetwarzane  w  celu obsługi  ww.  projektu,  
dofinansowanego ze środków Regionalnego  Programu Operacyjnego  Województwa Śląskiego  na lata
2014-2020 (RPO WSL), w szczególności:

1. udzielenia wsparcia
2. potwierdzenia kwalifikowalności wydatków
3. monitoringu
4. ewaluacji
5. kontroli
6. audytu prowadzonego przez upoważnione instytucje
7. sprawozdawczości
8. rozliczenia projektu

9. odzyskiwania wypłaconych beneficjentowi środków dofinansowania
10. zachowania trwałości projektu
11. archiwizacji
12. badań i analiz.

 Podstawą  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 – dalej: RODO), wynikający z:

1. art.  125  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
ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu  Społecznego,  Funduszu  Spójności
i  Europejskiego  Funduszu  Morskiego  i  Rybackiego  oraz  uchylające  rozporządzenie  Rady  (WE)  nr
1083/2006 – dalej: Rozporządzenie ogólne;

2. art.  9  ust.  2  ustawy  z  dnia  11  lipca  2014  r.  o  zasadach  realizacji  programów  
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.



 Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Beneficjentowi –  Gminie Zawiercie z siedzibą
przy  ul.  Leśnej  2,  42-400  Zawiercie oraz  podmiotowi  realizującemu  Projekt  –  Miejskiemu  Ośrodkowi
Pomocy Społecznej w Zawierciu z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 47, 42-400 Zawiercie. 

 Moje  dane  osobowe  mogą  być  ujawnione  osobom  fizycznym  lub  prawnym,  upoważnionym  przez
administratora  lub  Beneficjenta,  w  związku  z  realizacją  celów  o  których  mowa  w  pkt.  3,  podmiotom
upoważnionym  na  podstawie  przepisów  prawa,  podmiotom  realizującym  badania  ewaluacyjne  lub  inne
działania związane z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 -
2020 na zlecenie Instytucji Koordynującej, Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub Beneficjenta,
operatorowi  pocztowemu  lub  kurierowi  (w  przypadku  korespondencji  papierowej),  stronom  i  innym
uczestnikom postępowań administracyjnych.

 Moje  dane  osobowe  będą  przechowywane  do  czasu  zamknięcia  Regionalnego  Programu  Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata  2014-2020 (art.  140 i  141 Rozporządzenia ogólnego),  bez uszczerbku dla
zasad regulujących pomoc publiczną oraz krajowych przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów. 

 Przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

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

 Podanie przeze mnie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją ich niepodania będzie
brak możliwości uczestnictwa w projekcie.

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

Ponadto, w związku z uczestnictwem w projekcie: 

 W ciągu 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie  udostępnię dane dot. mojego statusu na rynku pracy
oraz informacje nt. udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji,
potwierdzone stosownym dokumentem*.

 W ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dot. mojego statusu na rynku
pracy, potwierdzone stosownym dokumentem*.

 Udostępnię  informację  o  swojej  sytuacji  na  rynku  pracy  firmom  badawczym  realizującym
ewaluacje/analizy/ekspertyzy  na  zlecenie  Instytucji  Koordynującej,  Instytucji  Zarządzającej,  Instytucji
Pośredniczącej lub Beneficjenta

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

Czytelny podpis uczestnika/czki projektu/opiekuna prawnego/rodzica                                                                                               Przyjął
              w przypadku kandydata niepełnoletniego 



Załącznik nr  5  do Regulaminu 
Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie 

Miejscowość  Zawiercie,  data…….......………

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

                                     (imię i nazwisko)

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

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

                            (adres zamieszkania)

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA/CZKI PROJEKTU
O NIEKORZYSTANIU ZE WSPARCIA TOŻSAMEGO

W  związku  z  przystąpieniem  do  projektu  ,,Rozwój  usług  społecznych  na  terenie  Zawiercia
– II etap''  realizowanym przez MOPS Zawiercie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Sląskiego,  Oś  priorytetowa  IX  Włączenie  społeczne,  Działanie  9.2.  Dostępne  i  efektowne  usługi  społęczne  i
zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych- ZIT, oświadczam, że nie korzystam z tego
samego typu wsparcia w innych działaniach i Priorytetach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Sląskiego na lata 2014-2020.

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

Czytelny podpis opiekuna prawnego/rodzica                         Czytelny podpis Uczestnika/czki Projektu
w przypadku niepełnoletniego Uczestnika/czki Projektu



Załącznik nr 6 do Regulaminu 
Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie 

OŚWIADCZENIE O KORZYSTANIU Z PROGRAMU OPERACYJNEGO
POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

Ja niżej podpisany/a

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

oświadczam, że jestem osobą, która:

□   korzysta z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

□  nie korzysta z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Ponadto oświadczam, iż zakres uzyskanego wsparcia w ramach projektu  ,,Rozwój usług społecznych na terenie

Zawiercia – II etap'' nie będzie powielał działań, które otrzymuje z programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

(PO PŻ 2014-2020) w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ 2014-2020.

Świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych zeznań lub oświadczeń mających służyć za dowód w postępowaniu
sądowym lub administracyjnym wynikającej z przepisów art. 233 Kodeksu karnego potwierdzam, iż powyższe oświadczenie jest
zgodne z prawdą, wyczerpujące i zupełne.

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

                       miejscowość i data                                                                                                                                          podpis Uczestnika /czki    

 ………………...………………………………..

                          Przyjął



Załącznik nr 7 do Regulaminu 
Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie 

KWESTIONARIUSZ REKRUTACYJNY DLA POTENCJALNYCH UCZESTNIKÓW PROJEKTU
„ROZWÓJ USŁUG SPOŁECZNYCH NA TERENIE ZAWIERCIA – II etap”

I. Proponowany uczestnik/czka projektu:

NAZWISKO I IMIĘ:……………………………………………………………………………………………….........................................

Adres: Zawiercie, ul ………………………………………………………………………………………................................................

Data urodzenia: ……………………………………. Wykształcenie: ……………………………….……......................................

Szkoła / praca: …………………………………………………………………………………………….….….........................................

Źródło dochodu (proszę wymienić):  ………………………………………………………….………..........................................

II. Uczestnik/czka projektu, to mieszkaniec/ka obszaru objętego rewitalizacją:

1. Osoba niesamodzielna  w wieku 65+
2. Osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz niepełnosprawnościami 

sprężonymi.
3. Osoba z niepełnosprawnością intelektualną
4. Osoba z zaburzeniami psychicznymi.
5. Osoba wykluczona społecznie lub zagrożona ubóstwem/ wykluczeniem społecznym.
6. Osoba z problemami w sprawach opiekuńczo-wychowawczych.
7. Osoba nieletnia, wobec której zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji 

i przestępczości.
8. Osoba z otoczenia osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
9. Osoba lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 

2004r. o pomocy społecznej.
10. Rodzina z dzieckiem z niepełnosprawnością.
11. Osoba przebywająca w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach 

socjoterapii.
12. Osoba niesamodzielna.
13. Osoba bezdomna.
14. Osoba bądź rodziny korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.
15. Osoba zwolniona z zakładów karnych, mająca trudności w integracji ze środowiskiem w rozumieniu 

przepisów o pomocy społecznej.
16. Osoba przebywająca w pieczy zastępczej lub opuszczająca pieczę zastępczą.

III. Działania, którymi można objąć osobę/rodzinę:

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



IV. Członkowie wspólnego gospodarstwa domowego:

Lp. IMIĘ i NAZWISKO Data urodzenia Pokrewieństwo Dodatkowe informacje

1

2

3

4

5

V. Opinia Pracownika Socjalnego lub dodatkowe informacje o rodzinie:

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

             Wyrażam zgodę na udział w Projekcie                                Nie wyrażam zgody na udział w Projekcie

        …………………………………………………….                                ……………………………………………………….
               Podpis potencjalnego uczestnika/czki                                                           Podpis potencjalnego uczestnika/czki

Zawiercie, dnia: ……………………………………                                   ……………………………………………………..
                         Podpis potencjalnego uczestnik/czki

.…..........................................
podpis / pieczęć 
Pracownik Socjalny 

Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  w  zakresie  niezbędnym do realizacji  przez  Miejski  Ośrodek
Pomocy Społecznej w Zawierciu działań rekrutacyjnych w ramach projektu „Rozwój Usług Społecznych na terenie Zawiercia –
II etap" (Nr umowy: UDA-RPSL.09.02.01-24-020H/18-00) w ramach Osi Priorytetowej IX (Włączenie społeczne) dla Działania
9.2 (Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne) dla Poddziałania 9.2.1. (Rozwój usług społecznych i zdrowotnych –
ZIT)  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Śląskiego  na  lata  2014-2020  –  zgodnie  z  Rozporządzeniem
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 119/1 z 4.05.2016 r.), zwanego dalej „RODO" oraz Ustawą z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).

Oświadczam,  że  zapoznałem  się  z  informacjami  zawartymi  w  klauzuli  informacyjnej  RODO  będącej  jednym
z załączników do Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie.

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

Data /  Podpis potencjalnego uczestnika/czki



Załącznik nr 8 do Regulaminu 
Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie 

ARKUSZ PUNKTÓW REKRUTACYJNYCH POTENCJALNYCH UCZESTNIKÓW

IMIĘ I NAZWISKO POTENCJALNEGO UCZESTNIKA/CZKI:…………………………………………………………....................

ADRES ZAMIESZKANIA:  Zawiercie, ul. ……………………………………………………………………………………....................

Płeć:                 kobieta                                                                       mężczyzna    

SZCZEGÓŁOWA PUNKTACJA:
Zgłoszenie uczestnika/czki przez pracownika socjalnego MOPS Zawiercie:

          DLA RODZIN:
 dzieci i młodzież z rodzin wielodzietnych – 1 punkt, 

 dzieci i młodzież z rodzin niepełnych– 1 punkt, 

 dzieci i młodzież z rodzin z osobami z niepełnosprawnością – 1 punkt, 

 osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – 1 punkt,

 osoby objęte wsparciem MOPS – 1 punkt,

 osoby lub rodzina z problemami opiekuńczo-wychowawczymi – 1 punkt,

 miejsce zamieszkania: Osiedle Szymańskiego (TAZ) / Osiedle Stary Rynek / Osiedle Warty – 5 punktów,  
obszary zdegradowane  – 3 punkty, Miasto Zawiercie – 1 punkt.

 kryterium dochodowe:
do 150% KD – 5 punktów, do 200% KD – 4 punkty, do 250% KD – 3 punkty, do 300% KD – 2 punkty, do 
350% KD – 1 punkt, powyżej 350% KD- 0 punktów,

 młody wiek matki (do 25 lat) – 1 punkt,

 bezrobocie – 1 punkt.

DLA OSÓB NIESAMODZIELNYCH:
 osoba niesamodzielna  w wieku 65+

wiek: poniżej 65 r.ż. – 1 punkt, powyżej 65 r.ż. – 2 punkty, powyżej 70 r.ż. – 3 punkty, powyżej 75 r.ż. – 4 
punkty, powyżej 80 r.ż. – 5 punktów),

 osoby z niepełnosprawnościami (orzeczenie o stopniu niepełnosprawności),  st. znaczny, umiarkowany – 5 
punktów; st. lekki – 3 punkty

 osoby z zaburzeniami psychicznymi lub z niepełnosprawnością intelektualną  - zaświadczanie  lekarskie 
wydane przez lekarza prowadzącego w tym lekarza rodzinnego, a w przypadku niepełnosprawności 
sprzężonych  i występowania chorób współistniejących – także zaświadczenie lekarza specjalisty oraz opinia
psychologa o osobie- 5 punktów,

 kryterium dochodowe:
do 150% KD – 5 punktów, do 200% KD – 4 punkty, do 250% KD – 3 punkty, do 300% KD – 2 punkty, do 
350% KD – 1 punkt, powyżej 300% KD- 0 punktów,

 miejsce zamieszkania : Osiedle Szymańskiego (TAZ) – 5 punktów, obszary rewitalizowane – 3 punkty, Miasto 
Zawiercie – 1 punkt,

 osoba wykluczona społecznie lub zagrożona ubóstwem/ wykluczeniem społecznym – 1 punkt,

 osoba objęta wsparciem MOPS – 1 punkt,

 zaświadczenie od lekarza / oświadczenie o stanie zdrowia – 1 punkt,

 osoba prowadząca samodzielne gospodarstwo domowe – 1 punkt,

 osoba/rodzina prowadząca wspólne gospodarstwo domowe – 1 punkt.

DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ:
 wiek: poniżej 65 r.ż. – 1 punkt, powyżej 65 r.ż. – 2 punkty, powyżej 70 r.ż. – 3 punkty, powyżej 75 r.ż. – 4 

punkty, powyżej 80 r.ż. – 5 punktów),
 osoby z niepełnosprawnościami (orzeczenie o stopniu niepełnosprawności),  st. znaczny, umiarkowany – 5 

punktów; st. lekki – 3 punkty



 osoby z zaburzeniami psychicznymi lub z niepełnosprawnością intelektualną  - zaświadczanie  lekarskie 
wydane przez lekarza prowadzącego w tym lekarza rodzinnego, a w przypadku niepełnosprawności 
sprzężonych  i występowania chorób współistniejących – także zaświadczenie lekarza specjalisty oraz opinia
psychologa o osobie - 5 punktów,

 kryterium dochodowe:
do 150% KD – 5 punktów, do 200% KD – 4 punkty, do 250% KD – 3 punkty, do 300% KD – 2 punkty, do 
300% KD – 1 punkt, powyżej 300% KD- 0 punktów

 osoba wykluczona społecznie lub zagrożona ubóstwem/ wykluczeniem społecznym – 1 punkt,

 osoba objęta wsparciem MOPS – 1 punkt,

 osoba prowadząca samodzielne gospodarstwo domowe – 1 punkt,

 osoba / rodzina prowadząca wspólne gospodarstwo domowe– 1 punkt,

 miejsce zamieszkania: Osiedle Szymańskiego (TAZ) / Osiedle Stary Rynek / Osiedle Warty – 5 punktów,  
obszary zdegradowane  – 3 punkty, Miasto Zawiercie – 1 punkt.

DLA MIESZKAŃCÓW MIESZKAŃ WSPOMAGANYCH / WSPIERANYCH :
 wiek: poniżej 65 r.ż. – 1 punkt, powyżej 65 r.ż. – 2 punkty, powyżej 70 r.ż. – 3 punkty, powyżej 75 r.ż. – 4 

punkty, powyżej 80 r.ż. – 5 punktów,
 osoby z niepełnosprawnościami (orzeczenie o stopniu niepełnosprawności),  st. znaczny, umiarkowany – 5 

punktów; st. lekki – 3 punkty
 osoby z zaburzeniami psychicznymi lub z niepełnosprawnością intelektualną  - zaświadczanie  lekarskie 

wydane przez lekarza prowadzącego w tym lekarza rodzinnego, a w przypadku niepełnosprawności 
sprzężonych  i występowania chorób współistniejących – także zaświadczenie lekarza specjalisty oraz opinia
psychologa o osobie - 5 punktów,

 kryterium dochodowe:
do 150% KD – 5 punktów, do 200% KD – 4 punkty, do 250% KD – 3 punkty, do 300% KD – 2 punkty, do 
300% KD – 1 punkt, powyżej 300% KD- 0 punktów

 miejsce zamieszkania: Osiedle Szymańskiego (TAZ) / Osiedle Stary Rynek / Osiedle Warty – 5 punktów,  
obszary zdegradowane  – 3 punkty, Miasto Zawiercie – 1 punkt,

 osoba wykluczona społecznie lub zagrożona ubóstwem/ wykluczeniem społecznym – 1 punkt,

 osoba objęta wsparciem MOPS – 1 punkt,

 osoba prowadząca samodzielne gospodarstwo domowe, – 1 punkt,

 osoba / rodzina prowadząca wspólne gospodarstwo domowe – 1 punkt.

SUMA UZYSKANYCH PUNKTÓW: ……..

Dodatkowe uwagi Komisji Rekrutacyjnej:

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

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

Zawiercie, dnia ………………………………..

Podpisy Komisji Rekrutacyjnej:

1. Dyrektor MOPS                                                          ……………………………………………….........

2. Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej 
i Obsługi Projektów Unijnych           ....……………………………………....................

3. Konsultant – koordynator  zadań projektów unijnych     .…………………………………………................

4. Konsultant wdrożeniowy projektu     ………………………...........…............................



Załącznik nr 9 do Regulaminu 
Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie 

Miejscowość  Zawiercie,  data…….......………

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

                                     (imię i nazwisko)

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

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

                            (adres zamieszkania)

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że ze względu na:

• podeszły  wiek,  choroby  przewlekłe,  zły  stan  zdrowia,  wady  wrodzone,  ustalony  stopień
niepełnosprawności*

nie  jestem  w  stanie  samodzielnie  zaspokajać  swoich  podstawowych  potrzeb  życiowych  
i wymagam długotrwałej opieki lub/i pomocy innych osób z powodu naruszenia sprawności organizmu
zakresie:

• odżywiania,  przemieszczania  się,  pielęgnacji  ciała,  higieny  osobistej  i  otoczenia  oraz
prowadzenia gospodarstwa domowego*

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

 Przyjął  podpis Uczestnika/czki

*właściwe podkreślić



Załącznik nr 10 do Regulaminu 
Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie

 

Miejscowość  Zawiercie,  data…….......………

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

                                     (imię i nazwisko)

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

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

                            (adres zamieszkania)

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA/CZKI PROJEKTU O ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ 
ZA SKAŁADANIE INFORMACJI NIEZGODNYCH Z PRAWDĄ

(„ROZWÓJ USŁUG SPOŁECZNYCH NA TERENIE ZAWIERCIA – II ETAP”)

Ja niżej podpisany/a, oświadczam, że zostałem/am pouczony/a o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233

Kodeksu Karnego za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą danych i niniejszym oświadczam, że podane

przeze mnie informacje są zgodne ze stanem fatycznym i prawnym.

„Art. 233 § 1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu

prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do

lat 3.”

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

Czytelny podpis uczestnika/czki projektu/opiekuna prawnego/rodzica                                              Przyjął
   w przypadku kandydata niepełnoletniego 



Załącznik nr 12  do Regulaminu 
Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie 

OŚWIADCZENIE O REZYGNACJI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE
 „ROZWÓJ USŁUG SPOŁECZNYCH NA TERENIE ZAWIERCIA – II ETAP”

.................................................................................
(Imię i nazwisko) 

................................................................................. 
          (PESEL) 

Ja, niżej podpisany/a oświadczam, iż rezygnuję z udziału w projekcie w Projekcie ,,Rozwój usług społecznych na

terenie Zawiercia – II etap'' realizowanym przez MOPS Zawiercie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa  Sląskiego,  Oś priorytetowa  IX Włączenie  społeczne,  Działanie  9.2.  Dostępne i  efektowne usługi

społeczne  i  zdrowotne,  Poddziałanie  9.2.1.  Rozwój  usług  społecznych

i zdrowotnych- ZIT

Jednocześnie informuję, iż przyczyną mojej rezygnacji z udziału w projekcie jest 

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

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

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

Ponadto oświadczam, iż ww. powody rezygnacji nie były mi znane w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie

oraz że zapoznałem/łam się z zasadami rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie zawartymi w regulaminie rekrutacji

i uczestnictwa.

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

                       miejscowość i data                                                                                                                            podpis uczestnika/czki        

 ………………...………………………………..

                          Przyjął

Świadomy/a  odpowiedzialności  karnej  za  złożenie  fałszywych  zeznań  lub  oświadczeń  mających  służyć  za  dowód
w postępowaniu sądowym lub administracyjnym wynikającej z przepisów art. 233 Kodeksu karnego potwierdzam, iż powyższe
oświadczenie jest zgodne z prawdą, wyczerpujące i zupełne.

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

czytelny podpis uczestnika/czki projektu



Załącznik nr 13  do Regulaminu  Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie 

Kontrakt  nr …..... /RUS II/2019  z dnia …...............................

Świadczenie usług społecznych i zdrowotnych w projekcie:
„Rozwój usług społecznych na terenie Zawiercia – etap II”

w ramach RPO WSL na lata 2014 - 2020

zawarty w Zawierciu pomiędzy:
Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej (zwanym dalej MOPS),
reprezentowanym przez – Justynę Miszczyk – Dyrektor,
a
imię i nazwisko: …………………………………...............................
zamieszkałym/ą: …………………………………………….................
PESEL: ………………………………………….....................
zwanym/ą dalej uczestnikiem/czką,
przy udziale:
asystenta  rodziny/kierownika  świetlicy  środowiskowej/asystenta  osoby  niepełnosprawnej/opiekuna
niesamodzielnej/opiekuna  mieszkań  wspieranych/wspomaganych/pielęgniarki/opiekuna  medycznego  –
rehabilitanta*, 
zwanych dalej Zespołem (odpowiedzialnym za realizację usług).
w ramach realizacji projektu: 
„Rozwój usług społecznych na terenie Zawiercia – etap II” (zwanego dalej Projektem).

Projekt  „Rozwój  usług  społecznych  na  terenie  Zawiercia  –  etap  II” realizowany  jest  ze  środków  Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Włączenie społeczne, Działanie
9.2  Dostępne  i  efektywne  usługi  społeczne  i  zdrowotne,  Poddziałanie  9.2.1  Rozwój  usług  społecznych
i zdrowotnych – ZIT.

§ 1

1. Przedmiotem niniejszgo kontraktu jest udzielenie uczestnikowi/czce projektu wsparcia aktywizującego poprzez
zastosowanie odpowiednich usług  o charakterze społecznym, zdrowotnym:

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

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

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

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

Podpis Zespołu:

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

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

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

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

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

2. Udzielenie wsparcia ma na celu deinstytucjonalizację, upowszechnienie i zwiększenie dostępu do usług 
społecznych     w Zawierciu, szczególnie dla osób zamieszkujących na obszarach rewitalizowanych.
3. Wsparcie udzielane jest od dnia podpisania kontraktu do 31.08.2021r.
4. Udział uczestnika/czki w działaniach projektowych jest nieodpłatny.

§ 2

1.  Przedmiot  niniejszego  kontraktu  jest  współfinansowany  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Społecznego
w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 zgodnie z umową o dofinansowanie UDA-RPSL.09.02.01-24-020H/18-00.

*niepotrzebne skreślić



2. Wsparcie udzielane jest przez MOPS w Zawierciu na podstawie 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.

§ 3

1. Uczestnik/czka projektu zobowiązuje się do:

a) podpisania kontraktu socjalnego i/lub kontraktu,
b) zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,
c) podpisania dobrowolnej deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz wymaganych dokumentów projektowych,
d)  czynnego udziału w działaniach projektowych określonych w §1,
e) usprawiedliwienia wszystkich nieobecności. Usprawiedliwienie powinno zostać przedstawione w formie
pisemnej pracownikowi socjalnemu oraz zespołowi projektowemu,
f) brania udziału w badaniach ankietowych dotyczących przebiegu realizacji projektu, jak i jego efektów w 
terminie
do 6 miesięcy po zakończeniu procesu aktywizacji.

2.Udział  w  działaniach  projektowych  będzie  potwierdzany  na  bieżąco  podpisem  uczestnika/czki
na odpowiednim formularzu.

3.W  przypadku  rezygnacji  lub  przerwania  udziału  w  projekcie  uczestnik/czka  zobowiązuje
się  do  złożenia  pisemnego  oświadczenia  ze  wskazaniem  przyczyny.  W przypadku  gdy  rezygnacja  nastąpiła
z  ważnych,  udokumentowanych  powodów  osobistych  lub  zawodowych,  niemożliwych  do  przewidzenia  w  chwili
podpisania  deklaracji np.:  długotrwała  choroba powodująca niemożność uczestnictwa w projekcie potwierdzona
zaświadczeniem  lekarskim  lub  pisemnym  oświadczeniem  złożonym  pod  rygorem  odpowiedzialności  karnej.
Bezzasadna  rezygnacja
z uczestnictwa w projekcie stanowi podstawę do odmowy/ograniczenia przyznania świadczenia, uchylenia decyzji
o  przyznaniu  świadczenia  lub  wstrzymania  świadczeń  pieniężnych  z  pomocy  społecznej.
 
                                                                                          § 4

1. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania niniejszego kontraktu z uzasadnionej przyczyny. Oświadczenie
o  rozwiązaniu  kontraktu  wymaga  zachowania  formy  pisemnej  pod  rygorem  nieważności.

2. W przypadku:

a) rażącego naruszenia przez uczestnika/czę postanowień niniejszego kontraktu,
b) odmowy współpracy uczestnika/czki z personelem zespołu,
c)  odmowy podjęcia przez uczestnika/czkę uczestnictwa w zajęciach wynikających z działań projektu i/lub 
zatajenie informacji o faktycznym stanie zdrowia, 

zespół  projektowy  wezwie  na  piśmie  uczestnika/czkę  do  zaprzestania  naruszania  warunków  kontraktu  oraz
wezwie do podjęcia stosownych działań/zaniechań w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania z pouczeniem
o  konsekwencjach  niestosowania  się  do  otrzymanego  wezwania  przewidzianych  w  regulaminie  rekrutacji.
W  przypadku,  gdy  wezwanie  pozostanie  bezskuteczne  –  zespół  projektowy ma  prawo rozwiązać  kontrakt  ze
skutkiem natychmiastowym.

§ 5  

1. Postanowienia niniejszego kontraktu podlegają prawu polskiemu i Unii Europejskiej.
2. Wszelkie zmiany kontraktu wymagają formy pisemnej (aneksu), pod rygorem nieważności.
3. Wszelkie spory pomiędzy MOPS a uczestnikiem/czką projektu, związane z realizacją kontraktu podlegają 
rozstrzygnięciu przez Sąd Rejonowy w Zawierciu.
4. Kontrakt sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
5. Kontrakt wchodzi w życie w dniu podpisania go przez obie strony.

….........................................................                                                ….........................................................
 Dyrektor  MOPS           Podpis  uczestnika/czki  
                                                                                                                                                     (lub przedstawiciela ustawowego)


