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Zespół Szkół nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu 
 

 
 
 
 
 

95-100 Zgierz, ul. Długa 89/91   
tel. 42-715-07-44, fax. 42-715-07-34 

ekonomik@miasto.zgierz.pl  
 
 
 
 

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA DOKUMENTACJI ZGŁOSZENIOWEJ  
DO PROJEKTU „Z CEZAKIEM W ZAWODOWĄ PRZYSZŁOŚĆ”: 

 
Wszystkie dane i oświadczenia należy wypełnić literami drukowanymi i w sposób czytelny. 

Jeżeli składający oświadczenie lub dane podpisuje się w sposób nieczytelny, to obok takiego podpisu należy 
napisać imię i nazwisko literami drukowanymi i w sposób czytelny. 

Wszystkie dane i oświadczenia mogą podlegać sprawdzeniu przez odpowiednie służby krajowe jak i europejskie 
pod kątem ich kompletności oraz prawdziwości. 

 
 
 
 
 
 

 

 
  

data i podpis kandydata / kandydatki 
potwierdzający zapoznanie się z 

instrukcją 

 data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 
potwierdzający zapoznanie się z instrukcją 
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Zespół Szkół nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu 
 

 
 
 
 
 

95-100 Zgierz, ul. Długa 89/91   
tel. 42-715-07-44, fax. 42-715-07-34 

ekonomik@miasto.zgierz.pl  
 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do projektu „Z CEZAKIEM W ZAWODOWĄ PRZYSZŁOŚĆ”  
o numerze RPLD.11.03.01-10-0022/18 w ramach Poddziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe, Działanie XI.3 

Kształcenie zawodowe, Oś Priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, RPO Województwa Łódzkiego 
na lata 2014-2020 

 

Dane kandydata/tki 

Imię (imiona)  

Nazwisko  

Zawód  Klasa  

Wiek w chwili 
przystąpienia do 

projektu 

 Data urodzenia 
(dd/mm/rrrr) 

 

PESEL  Wykształcenie  

Województwo  Powiat  

Gmina  Miejscowość  

Ulica  Nr budynku  

Nr lokalu  Kod pocztowy  

Obszar wg stopnia 
urbanizacji 

(DEGURBA) 

 Telefon 
kontaktowy 

 

Email  
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Niniejszym, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) 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 zwanym „RODO” 
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu dla celów rekrutacji do 
projektu „Z CEZAKIEM W ZAWODOWĄ PRZYSZŁOŚĆ”  
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o numerze RPLD.11.03.01-10-0022/18 w ramach Poddziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe, Działanie XI.3 
Kształcenie zawodowe, Oś Priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, RPO Województwa Łódzkiego 
na lata 2014-2020. Wyrażam zgodę na wprowadzenie moich danych osobowych do systemów informatycznych 
Zespołu Szkół nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka ul. Długa 89/91, 95-100 Zgierz, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a) RODO. 
Administratorem Danych Osobowych (zwanym dalej „ADO”) jest Zespół Szkół nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka z 
siedzibą w Zgierzu adres: ul. Długa 89/91, 95-100 Zgierz. 
Zespół Szkół nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka wyznaczył osobę odpowiedzialną za zapewnienie przestrzegania 
przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, z którą można skontaktować się pod adresem e-mail: 
ekonomik@miasto.zgierz.pl  

Ponadto zgodnie z art. 15-21 oraz art. 77 RODO przysługuje osobie uczącej się prawo dostępu do danych, ich 
sprostowania, usunięcia (jeśli pozwalają na to przepisy prawa) lub ograniczenia przetwarzania, prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo 
do przenoszenia danych. 

Dane nie będą przekazywane do państwa pozostającego poza Europejskim Obszarem Gospodarczym  
(tzw. państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej. 

Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu spełnienia wymogów prawnych związanych ze wspomnianym 
projektem. 

Dane będą przetwarzane przez okres wynikający z odrębnych przepisów prawa. 

 

 

data i podpis kandydata 
 

 

Wyrażam zgodę na wzięcie udziału mojego syna/córki w projekcie.  
 

 
 

data i podpis rodzica/opiekuna 
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Zespół Szkół nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu 
 

 
 
 
 
 

95-100 Zgierz, ul. Długa 89/91   
tel. 42-715-07-44, fax. 42-715-07-34 

ekonomik@miasto.zgierz.pl  
 

OŚWIADCZENIE O OKOLICZNOŚCIACH MAJĄCYCH WPŁYW NA PRZEBIEG REKRUTACJI 

 DO PROJEKTU „Z CEZAKIEM W ZAWODOWĄ PRZYSZŁOŚĆ”
 

Poświadczamy następujące dane aktualne w chwili jego wypełniania: 

1. średnia ze wszystkich ocen kandydata/tki w ubiegłym roku szkolnym (do 2 miejsc po przecinku)……………….……… 

2. średniomiesięczny dochód (netto) na jednego członka rodziny kandydata/tki w roku 2017 wynosił …………………….zł. 

3. kandydat/tka zamieszkuje/zamieszkuje: 

 na wsi  poza terenem wiejskim 

4. w chwili wypełniania tego dokumentu:  

 jeden rodzic / opiekun prawny kandydata/tki ma status bezrobotnego 
 nie dotyczy  oboje rodziców / opiekunów prawnych kandydata/ ma status bezrobotnego 

5. w rodzinie kandydata/tki jest ………………………….……….. dzieci (łącznie z kandydatem). 
6. kandydat/tka:  

 jest wychowywany/na przez jednego rodzica  nie dotyczy 

7. kandydat/tka:  

 jest osobą niepełnosprawną  nie dotyczy 

8. oświadczenie o stanie zdrowia: 
Niniejszym oświadczam, że stan zdrowia kandydata/tki: 

 pozwala na odbywanie zajęć w jego/jej zawodzie  nie pozwala na odbywanie zajęć w jego/jej zawodzie 

 
 
 
 

 
 

 

 
  

data i podpis kandydata / kandydatki 
potwierdzający powyższe dane 

 data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 
potwierdzający powyższe dane 
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95-100 Zgierz, ul. Długa 89/91   
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OŚWIADCZENIE O NALEŻYTYM WYPEŁNIENIU OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z UCZESTNICTWA  

W PROJEKCIE „Z CEZAKIEM W ZAWODOWĄ PRZYSZŁOŚĆ”

Niniejszym oświadczam, że:  

1. w trakcie uczestnictwa w projekcie „Z CEZAKIEM W ZAWODOWĄ PRZYSZŁOŚĆ” będę postępował/-a tak, 
by wszystkie zajęcia przyniosły mi jak najwięcej korzyści (m.in.: umiejętności praktycznych i teoretycznych). 
Będę unikać działań i sytuacji mogących spowodować ograniczenie mi tych korzyści oraz mogących 
spowodować szkody na osobach i rzeczach.  

2. zobowiązuję się do godnego reprezentowania mojej Szkoły,  
3. zobowiązuję się do nienagannego zachowania w trakcie zajęć, 
4. zobowiązuję się do naprawienia ewentualnych szkód na osobach i rzeczach, jakie mogę wyrządzić w trakcie 

całego projektu, 

Oświadczenie to składam w związku z ze zgłoszeniem się na zajęcia realizowane w ramach projektu „Z CEZAKIEM 
W ZAWODOWĄ PRZYSZŁOŚĆ” realizowanego w ramach Poddziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe, Działanie 
XI.3 Kształcenie zawodowe, Oś Priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

 

 

 

 
data i podpis kandydata / kandydatki 

potwierdzający powyższe oświadczenie 
 data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 

potwierdzający powyższe oświadczenie 
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DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „Z CEZAKIEM W ZAWODOWĄ PRZYSZŁOŚĆ” 
 

Ja niżej podpisany/a ………………………………………………………………….………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko kandydata / kandydatki) 

 

zameldowany/a ………………………………………………………………….………..……………………………………………..……………… 
(adres zameldowania kandydata / kandydatki) 

 

dane do kontaktu kandydata/tki ………………………………………………….………..……………………………………………………….... 
(telefon komórkowy i e-mail kandydata / kandydatki) 

 

rodzic do kontaktu …………………………………………………………….………..……………………………………………………….……… 
(imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego do kontaktu) 

 

dane kontaktowe rodzica  …………………………………………………………….………..……………………………………………………… 
(telefon komórkowy i e-mail kandydata / kandydatki) 

oświadczam, że będę uczestniczył/uczestniczyła w projekcie „Z CEZAKIEM W ZAWODOWĄ PRZYSZŁOŚĆ”  

Jednocześnie oświadczam, świadomy odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, że: 
1. wszystkie podane przeze mnie dane i oświadczenia do projektu są zgodne z rzeczywistością i zapoznałem/am się z 

regulaminem uczestnictwa w projekcie, w tym o konsekwencjach nieuzasadnionej rezygnacji uczestnictwa w projekcie, 
2. zgłoszony/a do projektu spełniam kryteria kwalfikowalności uprawniające do udziału w projekcie, 
3. zostałam/em poinformowana/y, że Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach Poddziałania XI.3.1 

Kształcenie zawodowe, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe, Oś Priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, 

4. jestem świadoma/y, że złożenie zgłoszenia do udziału w projekcie nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału 
w projekcie i zarazem wyrażam zgodę na udział w postępowaniu rekrutacyjnym w celu potwierdzenia kwalifikowalności, 

5. wyrażam zgodę na nieodpłatne, utrwalenie, wykorzystanie i powielanie zdjęć oraz nagrań video z moim wizerunkiem 
wykonanych podczas realizacji projektu, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. 

 
 
 
 
 
 

data i podpis kandydata / kandydatki  wyrażający 
wolę uczestnictwa w projekcie i potwierdzający dane i 

oświadczenia 

 data i podpis rodzica/opiekuna prawnego wyrażający 
zgodę na uczestnictwo w projekcie i potwierdzający 

dane i oświadczenia 
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OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU  

W związku z przystąpieniem do Projektu pn. „Z CEZAKIEM W ZAWODOWĄ PRZYSZŁOŚĆ” oświadczam, iż 
przyjmuję do wiadomości, co następuje: 
1. Administratorem moich danych osobowych jest odpowiednio: 

a) Zarząd Województwa Łódzkiego dla zbioru „Beneficjenci w ramach RPO WŁ 2014-2020”, 
b) Minister Rozwoju dla zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów 

operacyjnych”. 
2. Podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 ust. 2 pkt 2 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, przy czym dane osobowe są niezbędne dla 
realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na podstawie: 
1) w odniesieniu do zbioru „Beneficjenci w ramach RPO WŁ 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, 

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, 

c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020; 

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, 

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, 

c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, 



 

8 
 

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. 

3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Projektu „Z CEZAKIEM W ZAWODOWĄ 
PRZYSZŁOŚĆ”, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, 
monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno- promocyjnych w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

4. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania: 
a) Instytucji Zarządzającej - Zarządowi Województwa Łódzkiego, Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, 
b) Ministrowi Rozwoju, Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, 
c) Beneficjentowi realizującemu Projekt - Zespołowi Szkół nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka ul. Długa 

89/91, 95-100 Zgierz, 
d) podmiotom, które na zlecenie Beneficjenta uczestniczą w realizacji Projektu. 

5. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie 
Administratora, Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub Beneficjenta. Moje dane osobowe mogą 
zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Administratora, Instytucji 
Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz Beneficjenta kontrole i audyt w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

6. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości 
udzielenia wsparcia w ramach Projektu. 

7. W terminie do 4 tygodni od zakończenia 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 terminie do 3 miesięcy od zakończenia udziału w Projekcie dostarczę Beneficjentowi dokumenty 
potwierdzające osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej (dotyczy wyłącznie Projektów zatwierdzonych do 
realizacji w ramach konkursów, w których istnieje obowiązek monitorowania efektywności zatrudnieniowej). 

9. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 
 
 
 
 
 
 

   

miejscowość i data  podpis kandydata / kandydatki potwierdzający 
powyższe oświadczenie i zrozumienie informacji 

 

 

 

   

miejscowość i data  podpis rodzica/opiekuna prawnego kandydata / 
kandydatki potwierdzający powyższe oświadczenie i 

zrozumienie informacji 
 

 


