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Załącznik nr 1  

 

Karta zgłoszeniowa  

 
Projekt pt: „Strażnicy dobrego stanu wód - monitoring regulacji środowiskowych” 
  
 
 
Bardzo proszę o czytelne wypełnienie poniższego formularza: 

 

 

Dane uczestniczki/uczestnika projektu: 

 

Imię: 

 

Nazwisko: 

 

Płeć: Kobieta  Mężczyzna  

 

Posiadam orzeczenie o stopniu niepełnosprawności:  tak  nie  

 

Dane kontaktowe: 

 

Adres zamieszkania (ulica, nr domu i mieszkania, kod pocztowy, miejscowość): 

 

Numer  telefonu: 

 

E-mail:  

 
 

OŚWIADCZENIA 
 

Deklaruję udział w programie szkoleniowym oraz w formalnej ocenie 

kompetencji: 

Tak  Nie  
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Jestem członkiem / pracownikiem / wolontariuszem organizacji pozarządowej: Tak  Nie  

 

Nazwa instytucji: 

 

 
ANKIETA MOTYWACYJNA 

Prosimy o wypełnienie ankiety, której celem jest wstępne określenie poziomu motywacji do udziału w 

Projekcie „Strażnicy dobrego stanu wód – monitoring regulacji środowiskowych”. 

Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi pytaniami i udzielenie szczerych odpowiedzi.  

Należy zakreślić kółkiem odpowiednią cyfrę na skali od 1 do 5. Cyfra 1 - oznacza mało ważne, cyfra 5 - 

oznacza bardzo ważne. 

1. Jak ważne jest dla Ciebie zdobywanie nowych umiejętności i poszerzanie wiedzy związanej z ochroną 

środowiska? 

1 2 3 4 5 

2. Jak ważne jest dla Ciebie poświęcanie wolnego czasu na zdobywanie nowych wiadomości i 

umiejętności z zakresu monitoringu regulacji środowiskowych stanu wód?  

1 2 3 4 5 

3. W jakim stopniu udział  w projekcie rozwija Twoje zainteresowania? 

1 2 3 4 5 

4. Na jakim poziomie oceniasz Twoją chęć uczestnictwa w proponowanych w ramach projektu 

szkoleniach? 

1 2 3 4 5 

5. Jak oceniasz poziom Twojej motywacji do zdobywania nowych kwalifikacji w temacie nowych 

narzędzi i metod, które pomogą w monitoringu regulacji środowiskowych stanu wód? 

1 2 3 4 5 

6. W jakim stopniu udział w projekcie wpłynie na Twój dalszy rozwój związany z działalnością w 

organizacji pozarządowej? 

1 2 3 4 5 

7. Na jakim poziomie oceniasz Twoje zainteresowanie udziałem w szkoleniach, na które trzeba 

dojeżdżać? 
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1 2 3 4 5 

8. Dlaczego zdecydowałaś/łeś się wziąć udział w Projekcie? W kilku zdaniach opisz swoje motywacje do 

udziału w projekcie i w podniesieniu wiedzy i kompetencji w zakresie monitoringu regulacji 

środowiskowych. 

 

 

 

 

 

 

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

Miejscowość, data                                                                                Czytelny podpis 
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Załącznik nr 2 

Dane uczestników otrzymujących wsparcie 

Projekt: „Strażnicy dobrego stanu wód - monitoring regulacji środowiskowych” 
 

Dane uczestnika: 

Imię:  

Nazwisko:  

PESEL:  

Rodzaj uczestnika:   indywidualny 

  pracownik lub przedstawiciel instytucji/podmiotu  

Nazwa instytucji:  

 

 

Wykształcenie (zaznacz właściwe):  

 Gimnazjalne 

 Niższe niż podstawowe 

 Podstawowe 

 Policealne 

 Ponadgimnazjalne 

 Wyższe 

 

Dane kontaktowe: 

Województwo:   

Powiat:  

Gmina:  

Miejscowość:  

Ulica:  

Nr budynku:  

Nr lokalu:  

Kod pocztowy:  

Telefon kontaktowy:  
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Adres email:  

 

 

Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu (zaznacz właściwe):  

 Osoba bezrobotna niezarejestrowana w ewidencji urzędów pracy 

 Osoba bezrobotna zarejestrowana w ewidencji urzędów pracy 

 

Osoba bierna zawodowo: 

 Inne 

 Ucząca się 

 Osoba nieuczestnicząca w kształceniu lub szkoleniu 

   

 Osoba pracująca, w tym: 

 Osoba pracująca w administracji rządowej 

 Osoba pracująca W administracji samorządowej  

 Inne 

 Osoba pracująca MMŚP 

 Osoba pracująca W organizacji pozarządowej 

 Osoba prowadząca działalność na własny rachunek 

 Osoba pracująca w dużym przedsiębiorstwie 

 

Wykonywany zawód (zaznacz właściwe):  

 Inny 

 Instruktor praktycznej nauki zawodu  

 Nauczyciel kształcenia ogólnego 

 Nauczyciel wychowania przedszkolnego 

 Nauczyciel kształcenia zawodowego 

 Pracownik instytucji systemu ochrony zdrowia  

 Kluczowy pracownik instytucji pomocy i integracji społecznej 

 Pracownik instytucji rynku pracy 

 Pracownik instytucji szkolnictwa wyższego  

 Pracownik instytucji systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej 

 Pracownik ośrodka wsparcia ekonomii społecznej  

 Pracownik poradni psychologiczno-pedagogicznej  

 Rolnik 
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Zatrudniony w (wpisać nazwę instytucji/przedsiębiorstwa): 

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

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

 

 

Status uczestnika projektu w chwili przystąpienia do projektu: 

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

 Nie 

 Odmowa podania informacji 

 Tak 

 

Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań: 

 Nie 

 Tak 

 

Osoba z niepełnosprawnościami: 

 Nie 

 Odmowa podania informacji 

 Tak 

 

Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących: 

 Nie 

 Tak 

w tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu: 

 Nie 

 Tak 

 

Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na 

utrzymaniu:  

 Nie 

 Tak 

 

Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione powyżej) 

 Nie 

 Odmowa podania informacji 

 Tak 
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……………………………………………                                  ……………………………………………………................ 

                   (data)                                                                    czytelny podpis uczestnika projektu (imię i 

nazwisko) 

 

 

WYPEŁNIA PRACOWNIK BIURA PROJEKTU - szczegóły wsparcia:  

Data rozpoczęcia udziału w projekcie:  

Data zakończenia udziału w projekcie:  
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 Załącznik nr 3 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU  

(obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679) 

 

W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Strażnicy dobrego stanu wód - monitoring regulacji 
środowiskowych” przyjmuję do wiadomości, iż: 

1. Administratorem moich danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełniący 
funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, mający 
siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa. 

2. Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 
1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  – dane 
osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) 
na podstawie:  

1) w odniesieniu do zbioru „Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój”: 

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 20.12.2013, str. 320, 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 20.12.2013, str. 470, 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 2017 r. poz. 1460, 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, 

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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.), 
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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 
30.09.2014, str. 1). 

3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu „Strażnicy dobrego stanu wód - 
monitoring regulacji środowiskowych”, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, 
udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-
promocyjnych w ramach PO WER. 

4. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej - Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa, beneficjentowi realizującemu projekt  - Stowarzyszenie 
Ekologiczne EKO-UNIA, ul. Białoskórnicza 26, 50-134 Wrocław oraz podmiotom, które na zlecenie 
beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu - Towarzystwo na rzecz Ziemi ul. S. Leszczyńskiej 7, 32-600 
Oświęcim. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na 
zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta.  Moje dane osobowe mogą 
zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, 
Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach PO WER. 

5. Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest równoznaczna 
z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu. 

6. 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. 

7. W ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dotyczące mojego statusu na 
rynku pracy. 

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

9. Moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

10. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014 -2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji. 

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

iod@miir.gov.pl. 

12. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest  Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

13. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

 

 

…..……………………………………… …………………………………………… 

MIEJSCOWOŚĆ I DATA                CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU 

  

mailto:iod@miir.gov.pl
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Załącznik nr 4 

Dane instytucji otrzymujących wsparcie 

Projekt: „Strażnicy dobrego stanu wód - monitoring regulacji środowiskowych” 
 

Dane podstawowe: 

Kraj: 

 

 

Nazwa instytucji: 

 

 

NIP:                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                          

  brak NIP 

 

Typ instytucji (zaznacz właściwe):  

 inne 

 instytut naukowo-badawczy 

 jednostka administracji rządowej 

 jednostka samorządu terytorialnego (bez szkół i placówek oświatowych) 

 organizacja porzarządowa 

 organizacja pracodawców  

 ośrodek wsparcia ekonomii społecznej 

 placówka systemu oświaty 

 podmiot ekonomii społecznej 

 podmiot wykonujący działalność leczniczą 

 prokuratura 

 przedsiębiorstwo 

 instytucja rynku pracy 

 sądy powszechne 

 szkoła 

 uczelnia lub jednostka oprganizacyjna uczelni 

 związek zawodowy 

 

Dane teleadresowe: 

Województwo:  

 

 

Powiat: 

 

 

Gmina: 
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Miejscowość: 

 

 

Ulica: 

 

 

Nr budynku: 

 

 

Nr lokalu: 

 

 

Kod pocztowy: 

 

 

Telefon kontaktowy: 

 

 

Adres email: 

 

 

 

Oświadczenia: 
 

Instytucja jest zarejestrowana w KRS jako stowarzyszenie lub fundacja 

zajmująca się ochroną środowiska 

 

Tak  Nie  

Instytucja jest organizacją strażniczą1 

 

Tak  Nie  

Instytucja przynależy do Koalicji Ratujmy Rzeki Tak  Nie  

Instytucja kandyduje do Koalicji Ratujmy Rzeki Tak  Nie  

 

 

 

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

            (data)                                                        czytelny podpis reprezentanta prawnego instytucji (imię i nazwisko) 

 

WYPEŁNIA PRACOWNIK BIURA PROJEKTU - szczegóły wsparcia:  

Data rozpoczęcia udziału w projekcie:  

 

Data zakończenia udziału w projekcie:  

 

Czy wsparciem zostali objęci pracownicy 

instytucji? 

 TAK 

 NIE 

                                                           
1
 Aby potwierdzić bycie organizacją strażniczą należy załączyć statut instytucji.  
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