
 

 

Dane uczestnika projektu „Z prawem na TY!” 
  

Projekt o numerze POWR.02.16.00-00-0105/19, który jest realizowany przez Stowarzyszenie Wspierania 

Organizacji Pozarządowych MOST,  został dofinansowany w ramach działania 2.16 „Usprawnienie procesu 

stanowienia prawa” 

zakres danych zgodny z załącznikiem nr I do 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. U. UE. z 2013 r. L 347/470): 

 

Dane 
uczestnika 

1 Imię  

2 Nazwisko  

3 PESEL1  

4 
Nazwa instytucji delegującej 
uczestnika do udziału w projekcie 

 

5 Wykształcenie 

☐ niższe niż podstawowe 

☐ podstawowe 

☐ gimnazjalne 

☐ ponadgimnazjalne 

☐ policealne 

☐ wyższe 

Dane 
kontaktowe 
uczestnika 

6 Województwo  

7 Powiat  

8 Gmina  

9 Miejscowość  

10 Ulica  

11 Nr budynku  

12 Nr lokalu  

13 Kod pocztowy  

14 Telefon kontaktowy  

15 Adres e-mail  

Szczegóły  
i rodzaj 
wsparcia 

16 
Data rozpoczęcia udziału w 
projekcie/udzielenia 1. wsparcia 

 

17 

Data zakończenia udziału w 
projekcie 

*jeżeli dana osoba zrezygnowała z 
uczestnictwa ale otrzymała 
jakąkolwiek formę wsparcia w 
projekcie – to także ujmuje się tą 
osobę z zaznaczeniem, że zakończyła 

 

                                                           
1 Jeżeli osoba nie posiada numeru PESEL należy w polu wpisać „Kraj”, „Płeć”, „Wiek w chwili przystąpienia do projektu” 



 

 

projekt niezgodnie z zaplanowaną 
ścieżką uczestnictwa 

18 
Status osoby na rynku pracy w 
chwili przystąpienia do projektu 

☐ bezrobotna 
niezarejestrowana w PUP 

☐ osoba długotrwale bezrobotna 

☐ inne 

 

☐ bezrobotna 
zarejestrowana w PUP 

☐ osoba długotrwale bezrobotna 

☐ inne 

☐  bierna zawodowo 

 

☐  inne 

☐ osoba nie uczestnicząca w kształceniu lub 
szkoleniu 

☐ osoba ucząca się 

☐  pracująca  ☐ w administracji rządowej 

☐ w administracji samorządowej 

☐ w dużym przedsiębiorstwie 

☐ w MMSP 

☐ w organizacji pozarządowej 

☐ osoba prowadząca działalność gospodarczą 
na własny rachunek 

☐ inne 

Wykonywany zawód: 

______________________________________  

Miejsce pracy: 

______________________________________  

19 

Sytuacja osoby w momencie 
zakończenia udziału w projekcie2 

 

☐  inne 

☐  nie dotyczy 

☐  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 lub rozpoczęła działalność na własny rachunek 

☐  osoba poszukująca pracy 

☐  osoba poszukująca pracy po przerwie związanej z 
urodzeniem/wychowaniem  dziecka 

☐  osoba pracująca/ prowadząca działalność na własny rachunek po 
przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka 

☐  osoba uzyskała kwalifikacje 

☐  sytuacja w trakcie monitorowania 

20 
Wskaż 2 główne szkolenia z 
zakresu prawa i 2 główne 
szkolenia z zakresu rozwoju 

 

                                                           
2 Zaznaczyć 2 odpowiedzi 



 

 

kompetencji miękkich, w których 
chciałbyś uczestniczyć. 

21 

Wskaż 2 rezerwowe szkolenia z 
zakresu prawa i 2 rezerwowe 
szkolenia z zakresu rozwoju 
kompetencji miękkich, w których 
chciałbyś uczestniczyć. 

 

22 
Rodzaj przyznanego wsparcia 

 

data 
udzielenia 
wsparcia: 

Data 
zakończenia 
wsparcia 

Rodzaj wsparcia 

 

Rodzaj wsparcia – 
tytuł szkolenia 

 

 

 

 

☐   szkolenie stacjonarne 

☐   szkolenie wyjazdowe 

☐   webinarium 

      

 

 

 

 

☐   szkolenie stacjonarne 

☐   szkolenie wyjazdowe 

☐   webinarium 

 

  ☐   szkolenie stacjonarne 

☐   szkolenie wyjazdowe 

☐   webinarium 

 

  ☐   szkolenie stacjonarne 

☐   szkolenie wyjazdowe 

☐   webinarium  

 

  ☐   szkolenie stacjonarne 

☐   szkolenie wyjazdowe 

☐   webinarium  

 

 

 

 

 

 

 

Status 
uczestnika 
projektu  
w chwili 
przystąpieni
a do 
projektu 

23 
Osoba należąca do mniejszości 
narodowej lub etnicznej, migrant, 
osoba obcego pochodzenia 

☐   tak 

☐   nie  

☐   odmowa podania informacji 

24 
Osoba bezdomna lub dotknięta 
wykluczeniem z dostępu do 
mieszkań 

☐   tak 

☐  nie 

25 Osoba z niepełnosprawnościami 
☐   tak 

☐   nie  

☐   odmowa podania informacji 

26 
Osoba o innej niekorzystnej 
sytuacji społecznej (innej niż 
wymienione) 

☐   tak 

☐   nie  

☐   odmowa podania informacji 

Kryteria 
premiujące 

27 
Jestem członkiem zarządu 
reprezentowanej organizacji – 2 
pkt. 

☐   tak 

☐   nie  

☐   odmowa podania informacji 



 

 

do udziału 
w projekcie 28 

Jestem członkiem ciała 
opiniującego lub rady działającej 
przy JST (np. RDPP, RS)-2 pkt. 

☐   tak 

☐   nie  

☐   odmowa podania informacji 

29 
Współpracuję z delegującym 
mnie NGO od min. 3 lat – 1 pkt. 

☐   tak 

☐   nie  

☐   odmowa podania informacji 

30 

Uczestnictwo w min. 5 
konsultacjach społ. lub 
opracowanie min. 2 artykułów na 
temat konsultacji społ. lub i 
tematu projektu – 1 pkt. 

☐   tak 

☐   nie  

☐   odmowa podania informacji 

31 

Należę do grupy o zwiększonych 
barierach uczestnictwa (tj. osoby 
z niepełnosprawnością, osoby z 
organizacji senioralnych, osoby z 
obszarów wiejskich, osoby 
reprezentujące organizacje nie 
zatrudniające pracowników)-1 
pkt. za każde kryterium 

☐   tak 

☐   nie  

☐   odmowa podania informacji 

SUMA punktów za kryteria premiujące 
 

Jestem świadomy /świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych danych.       

 

 

 

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

 
 Miejscowość i  data                                                    Czytelny podpis uczestnika projektu 

 

  



 

 

Deklaracja uczestnictwa w projekcie 

„Z prawem na TY!” 
 

Ja niżej podpisany/a   

 (imię i nazwisko)  
niniejszym oświadczam, że: 

1. Wyrażam wolę uczestnictwa w całości wsparcia przewidzianego dla jednego uczestnika w projekcie „Z prawem na 
TY!” 

2. Zobowiązuję się do wzięcia udziału w minimum dwóch formach wsparcia (uczestnictwo w szkoleniu stacjonarnym 
lub/i w webinarium) z zadania pierwszego pt. „Wzrost wiedzy uczestników projektu” (tj. szeroko rozumiane 
szkolenia z zakresu prawa i ekonomii) oraz dwóch formach wsparcia (uczestnictwo w szkoleniu stacjonarnym lub/i 
w webinarium lub/i w szkoleniu wyjazdowym) z zadania drugiego pt.: „Wzrost umiejętności uczestników projektu” 
(tj. szeroko rozumiane szkolenia rozwijające kompetencje miękkie i z zakresu współpracy z mediami), w sumie 
zobowiązuję się do wzięcia udziału w minimum 4 formach wsparcia. 

3. Spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w projekcie pn. „Z prawem na TY!”. 
4. Zobowiązuje się wziąć udział w minimum 80% godzin zaplanowanych form wsparcia oraz zdać końcowy test wiedzy 

z każdego tematu. Przyjmuję również do wiadomości, że w przypadku nie zrealizowania tego wymogu zgodnie z 
regulaminem projektu paragraf 4 punkt 3 mogę zostać wezwany do zwrotu kosztów mojego wsparcia w projekcie. 
Średni koszt wsparcia w projekcie zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie wynosi 1462,52 zł 

5. Nie korzystam z tego samego zakresu wsparcia w innym projekcie realizowanym w ramach RPO WSL 2014-2020 i 
POWER3; 

6. Dane zawarte w Deklaracji Uczestnictwa w projekcie pn. „„Z prawem na TY!”” są zgodne z prawdą. 
7. Zobowiązuję się do pisemnego poinformowania biura projektu o rezygnacji udziału w projekcie. 

POUCZENIE: 

Oświadczenie jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 286 § 1 kodeksu karnego przewidującego 

karę pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat za przestępstwo oszustwa. 

Miejscowość i data Podpis  

  

 

  

                                                           
3 Lista projektów, po skorzystaniu z których nie można korzystać ze wsparcia w ramach projektu „Z prawem na ty!” 
stanowi załącznik nr do niniejszego formularza. 



 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych zawierających dane 
kontaktowe do realizacji projektów. Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest 
moja zgoda. Dane osobowe mogą być udostępnione partnerem, kontrahentom i klientom Stowarzyszenia 
MOST w celu nawiązania kontaktu oraz instytucjom kontrolnym w celu sprawdzenia prawidłowości realizacji 
projektu. 
 
……………………………………………………….. 
Data i podpis 
 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie moich danych osobowych w postaci wizerunku, w celu 
realizacji i promocji działań statutowych w tym publikacji zdjęć. Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą 
przetwarzania danych jest moja zgoda.  
 
……………………………………………………….. 
Data i podpis 

 
 
 

Obowiązek informacyjny  

Administratorem danych osobowych jest  

Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST 

Ul. Kopernika 26 

40-064 Katowice 

Posiadają Państwo prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody  

w dowolnym momencie w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu Ogólnym. Wycofanie 

zgody nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.  

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa), gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się z naruszeniem 

przepisów Rozporządzenia Ogólnego.  

W sprawach dotyczących danych osobowych prosimy o kontakt na adres most@mostkatowice.pl 

  

mailto:most@mostkatowice.pl


 

 

Załącznik nr 1: Lista realizowanych projektów w ramach 6 naboru 

Lp.  Numer umowy/ decyzji/ aneksu  Nazwa beneficjenta Tytuł projektu  

1. POWR.02.16.00-00-0005/16-00 FEDERACJA INICJATYW OŚWIATOWYCH Suweren konsultuje - dobre prawo buduje 

2. POWR.02.16.00-00-0006/16-01 FEDERACJA STOWARZYSZEŃ "AMAZONKI" Aktywnie w tworzeniu prawa! 

3. 
POWR.02.16.00-00-0008/16-00 ZACHODNIOPOMORSKIE FORUM ORGANIZACJI 

SOCJALNYCH ZAFOS 
Podnoszenie kompetencji przedstawicieli organizacji 
pozarządowych z województwa zachodniopomorskiego 

4. POWR.02.16.00-00-0013/16-02 FUNDACJA NIEPODLEGŁOŚCI Człowiek - najlepsza inwestycja 

5. 
POWR.02.16.00-00-0014/16-00 WISEEUROPA - FUNDACJA WARSZAWSKI INSTYTUT 

STUDIÓW EKONOMICZNYCH I EUROPEJSKICH 
Akademia Stanowienia Dobrego Prawa dla Organizacji 
Pozarządowych 

6. POWR.02.16.00-00-0015/16-03 REGION GDAŃSKI NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" WIEM WIĘCEJ - DZIAŁAM SKUTECZNIE! 

7. 
POWR.02.16.00-00-0016/16-01 

PRACOWNIA POZARZĄDOWA 
Wzmacnianie potencjału zachodniopomorskich 
ekspertów ds. stanowienia prawa 

8. 
POWR.02.16.00-00-0017/16-01 FEDERACJA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH 

PRACOWNIKÓW OCHRONY ZDROWIA I POMOCY 
SPOŁECZNEJ 

Chcemy mieć wpływ! Wysokie kompetencje partnerów 
społecznych i organizacji pozarządowych – krok ku 
bardziej inkluzywnym procesom stanowienia prawa. 

9. POWR.02.16.00-00-0018/16-01 FUNDACJA INICJATYW MŁODZIEŻOWYCH Pracownia Liderów NGO's 

10. POWR.02.16.00-00-0020/16-01 ZWIĄZEK ZAWODOWY GÓRNIKÓW W POLSCE Dobre prawo wymaga kompetentnych autorów 

11. 
POWR.02.16.00-00-0024/16-01 

OGÓLNOPOLSKIE POROZUMIENIE ZWIĄZKÓW 
ZAWODOWYCH 

Partycypacja przedstawicieli związków zawodowych i 
organizacji pozarządowych w procesie stanowienia 
prawa 

12. 

POWR.02.16.00-00-0025/16-00 

KOMISJA KRAJOWA NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" 

Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli 
NSZZ "Solidarność" umożliwiających czynny udział w 
procesie stanowienia prawa na wybranych aktach 
prawnych z zkaresu prawa pracy oraz obejmujące rynek 
pracy. 

13. 
POWR.02.16.00-00-0027/16-00 

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO 
Nic o nas, bez nas - podnoszenie kompetencji 
przedstawicieli organizacji pozarządowych w procesie 
stanowienia prawa 

14. 

POWR.02.16.00-00-0028/16-00 

FUNDACJA BIZNES I PRAWO 

Akademia Legislacji i Procesu Stanowienia Prawa – czyli 
szkolenia eksperckie dla przedstawicieli NGO’s oraz 
Partnerów Społecznych w woj. lubelskim, podlaskim oraz 
warmińsko-mazurskim 

15. POWR.02.16.00-00-0029/16-00 ZWIĄZEK CENTRALNY DZIEŁA KOLPINGA W POLSCE Skuteczna partycypacja publiczna NGO 

16. 
POWR.02.16.00-00-0038/16-02 

RADA OPZZ WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
Profesjonalne i kompetentne kadry = skuteczne związki 
zawodowe 

17. 
POWR.02.16.00-00-0039/16-00 FEDERACJA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH 

METALOWCÓW I HUTNIKÓW W POLSCE 
Wysokie kompetencje kluczem do aktywnego udziału 
partnerów społecznych w procesie stanowienia prawa. 

18. 
POWR.02.16.00-00-0042/16-00 OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH W 

KRAKOWIE 
Partnerstwo Publiczno- Prywatne- szkolenia eksperckie 
„szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych 

19. 
POWR.02.16.00-00-0043/16-00 

CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ 
WSPÓLNIE TWORZYMY NASZĄ RZECZYWISTOŚĆ - 
podnoszenie kompetencji organizacji pozarządowych w 
zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. 

20. 
POWR.02.16.00-00-0044/16-01 

REGION JELENIOGÓRSKI NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" 
Wspólnie podnosimy kompetencje dla lepszego 
uczestnictwa w procesie stanowienia prawa 

21. 
POWR.02.16.00-00-0045/16-01 

OPZZ KONFEDERACJA PRACY 
Wiedza i kompetencje kluczem do efektywnego udziału 
w procesie stanowienia prawa 

22. POWR.02.16.00-00-0046/16-01 RADA OPZZ WOJEWÓDZTWA ŁODZKIEGO Kompetentne kadry związkowe województwa łódzkiego 

23. POWR.02.16.00-00-0047/16-02 FORUM AKTYWIZACJI OBSZARÓW WIEJSKICH Organizacje wiejskie w procesie stanowienia prawa 

24. 
POWR.02.16.00-00-0048/16-01 FUNDACJA "INSTYTUT BADAŃ NAD DEMOKRACJĄ I 

PRZEDSIĘBIORSTWEM PRYWATNYM" 
Efektywne NGO i Izby Gospodarcze 

25. 
POWR.02.16.00-00-0052/16-00 

POLSKA IZBA INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI 
Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych 
oraz partnerów społecznych w procesie stanowienia 
prawa 

26. 
POWR.02.16.00-00-0054/16-00 KUJAWSKO-POMORSKA FEDERACJA ORGANIZACJI 

POZARZĄDOWYCH 
Organizacje stanowią prawo 
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