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OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU  

  „Większa wiedza - większe możliwości” 
 

 

 

W związku z przystąpieniem do projektu   „Większa wiedza - większe możliwości”, 
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oświadczam, że przyjmuję 
do wiadomości, iż: 

 
1) administratorem moich danych osobowych jest Minister Rozwoju Regionalnego pełniący 

funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, mający siedzibę 

przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa. 
 

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 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst 
jednolity: Dz.U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) – dane osobowe są niezbędne dla realizacji 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 

 
3) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji 

projektu „Większa wiedza - większe możliwości”, ewaluacji, kontroli, monitoringu i 
sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL); 
 

4) moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej – Urząd 
Marszałkowski Województwa Podlaskiego, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok,        
beneficjentowi realizującemu projekt - T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o. ul. Malmeda 1, 
15-440 Białystok. Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione firmom badawczym 
realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej POKL, Instytucji Wdrażającej/Instytucji 
Pośredniczącej lub beneficjenta badania ewaluacyjne w ramach POKL oraz specjalistycznym 

firmom realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej POKL lub Instytucji Wdrażającej 
/Instytucji Pośredniczącej kontrole w ramach POKL;     
 

5) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z 
brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu, 
 

6) mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 
 
 

 

 

  _______________________________________   ___________________________________  

 miejscowość, data                                                     czytelny podpis uczestnika projektu 
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OŚWIADCZENIE 

 SPEŁNIENIA KRYTERIÓW KWALIFIKOWALNOŚCI 

  „Większa wiedza- większe możliwości” 
 

Imię i nazwisko   …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Miejsce 
Zamieszkania……………………………………………………………………………………………………………………..………….. 

Uprzedzona/y o odpowiedzialności karnej (art.233 &1 Kodeksu Karnego) za 
składanie fałszywych oświadczeń lub zatajenie prawdy niniejszym oświadczam, że 
spełniam wymogi uczestnictwa w projekcie i kwalifikuję się do grupy Beneficjentów 
projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, tj. 
Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Priorytetu VII – Promocja integracji 
społecznej Działanie  7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy 
 
Kryteria kwalifikowalności: 

� jestem osobą w wieku 15 – 64 lata 

� jestem osobą zamieszkałą na terenie województwa podlaskiego, w jednej z 

wymienionych poniżej gmin*:  Czarna Białostocka, Łapy, Suraż, Wasilków, 

Zabłudów,  Knyszyn, Sokółka, Zambrów-miasto  

� jestem osobą (*) niepełnosprawną - posiadającą aktualne orzeczenie o 

stopniu niepełnosprawności, a  moja niepełnosprawność pozwala mi na 

podjęcie pracy 

a) nieaktywną zawodowo 
b) zatrudnioną, o dochodach  nie wyższych niż dwukrotność 

kryteriów dochodów zgodnie z 8 art. ustawy o pomocy społecznej 
 
� jestem zdolna/y i gotowa/y do podjęcia zatrudnienia  

 
O wszelkich zmianach danych i informacji zawartych powyżej poinformuję na piśmie 
realizatora projektu „Większa wiedza - większe możliwości” w terminie 7 dni od ich 
zaistnienia 

 
  ___________________________________   ____________________________________________  
 miejscowość, data                                      czytelny podpis uczestnika projektu 

 
                

    _______________________  
  podpis opiekuna prawnego  

(dotyczy osób niepełnoletnich lub ubezwłasnowolnionych) 
*właściwe podkreślić 


