
 

Projekt: Wspólny krok w kierunku integracji! korzysta z dofinansowania o wartości 34 553,47 euro  
otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy Norweskich i EOG.  

Celem projektu jest wzrost aktywności społeczno-zawodowej oraz wzmocnienie integracji 50 uchodźców poprzez zaplanowane działania w projekcie 
prowadzące do uzyskania kompetencji niezbędnych do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczno-zawodowym, integracyjnym i gospodarczym 

  

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Tytuł projektu Wspólny krok w kierunku integracji! 

Nr projektu FWD/2022/W/0014 

Program EDUKACJA 

Realizator projektu 
Fundacja Zarządzania i Innowacji  

w partnerstwie z MARCIN ROKOSZEWSKI MARSOFT 

FORMULARZ PROSIMY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI, A POLA WYBORU ZAZNACZYĆ ”X” 

БУДЬ ЛАСКА, ЗАПОВНІТЬ ФОРМУ ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ ТА ПОЗНАЧІТЬ КОРОБКИ ВИБОРУ "X" 

 

DANE OSOBOWE 
UCZESTNICZKI 

PROJEKTU 
ПЕРСОНАЛЬНІ 

ДАНІ УЧАСНИКА 
ПРОЕКТУ 

Imię / Ім'я  

Nazwisko / прізвище  

Data urodzenia /  
Дата народження  

PESEL / Номер PESEL  

 

 

DANE OSOBOWE 
DZIECKA 1 

ПЕРСОНАЛЬНІ 
ДАНІ ДИТИНИ 1 

Imię / Ім'я  

Nazwisko / прізвище  

Data urodzenia /  
Дата народження  

PESEL / Номер PESEL  

Płeć / стать Kobieta / жінка                  Mężczyzna / чоловік 

Wiek / вік  

 

 

DANE OSOBOWE 
DZIECKA 2 

ПЕРСОНАЛЬНІ 
ДАНІ ДИТИНИ 2 

Imię / Ім'я  

Nazwisko / прізвище  

Data urodzenia /  
Дата народження  

PESEL / Номер PESEL  

Płeć / стать Kobieta / жінка                  Mężczyzna / чоловік 

Wiek / вік  

 

 

DANE OSOBOWE 
DZIECKA 3 

ПЕРСОНАЛЬНІ 
ДАНІ ДИТИНИ 3 

Imię / Ім'я  

Nazwisko / прізвище  

Data urodzenia /  
Дата народження  

PESEL / Номер PESEL  

Płeć / стать Kobieta / жінка                  Mężczyzna / чоловік 
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Wiek / вік  

ADRES ZAMIESZKANIA W POLSCE 
Адреса проживання в Польщі 

Ulica 
ВУЛИЦЯ 

 Nr domu/НОМЕР 
БУДИНКУ 

 

Nr lokalu/ НОМЕР 
КВАРТИРИ 

 

Kod pocztowy 
ПОШТОВИЙ ІНДЕКС 

 Miejscowość /МІСЦЕ 
ПРОЖИВАННЯ 

 

Województwo 
воєводство 

 

Tel. Kontaktowy 
НОМЕР ТЕЛЕФОНУ 

 

Adres e-mail / 
Електронна пошта 

 

 

INFORMACJE DODATKOWE / ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

 TAK 
Так 

NIE 
ні 

NIE DOTYCZY/ НЕ 
ЗАСТОСУЄТЬСЯ  

Oświadczam, że jestem obywatelką Ukrainy mającą status 
uchodźcy/Заявляю, що я є громадянином України, який маю 
статус біженця 1   
(należy dołączyć dokument potwierdzający status w Polsce/ 
необхідно додати документ, що підтверджує статус в 
Польщі)2 

   

Potwierdzam, że przyjechałam do Polski z dziećmi po 
24.02.2022 r. z powodu wojny w Ukrainie 
Підтверджую, що приїхав до Польщі з дітьми після 24 
лютого 2022 року через війну в Україні 

   

Oświadczam, że jestem matką lub prawnym opiekunem 
dziecka/dzieci zgłaszanego/ych do projektu / Я заявляю, що я 
є матір'ю або законним опікуном дитини/дітей, які беруть 
участь у проекті 

   

 

 

Ja, niżej podpisana, oświadczam, że/ Я, нижчепідписаний, заявляю про це 

• Deklaruję we własnym imieniu/w imieniu dziecka znajdującego się pod moją opieką chęć 
uczestnictwa w  projekcie „Wspólny krok w kierunku integracji!” realizowanym przez Fundację 
Zarządzania i Innowacji.  

 
1 Zgodnie z definicją zawartą w art.1 ust.1 Ustawy z dn. 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na 

terytorium tego państwa. / Як визначено статтею 1.1 Закону від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв’язку зі 
збройним конфліктом на території цієї держави 
2 Należy dołączyć do formularza następujące dokumenty: a) potwierdzenie nadania numeru PESEL ze statusem UKR lub b) potwierdzenie 
złożonego wniosku o nadanie numeru PESEL ze statusem UKR. / До форми необхідно додати такі документи: а) підтвердження номера 
PESEL зі статусом UKR або б) підтвердження заявки на номер PESEL зі статусом UKR 
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Заявляю від себе / від імені дитини, яка перебуває під моїм вихованням, бажання взяти 
участь у проекті " Wspólny krok w kierunku integracji!" реалізується Fundacja Zarządzania i 
Innowacji. 

• Zapoznałam się z regulaminem projektu „Wspólny krok w kierunku integracji!” oraz akceptuję 
jego warunki. 
 Ознайомився з положенням проекту " Wspólny krok w kierunku integracji!" і я приймаю 
його умови 

• Przyjmuję do wiadomości, że ww. projekt jest sfinansowany w ramach Funduszu Współpracy 
Dwustronnej, Inicjatywa Finansowana jest ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i 
Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021. 
Я визнаю, що вищезазначене проект фінансується Фондом двостороннього 
співробітництва, Ініціатива фінансується Фінансовим механізмом ЄЕЗ та Норвезьким 
фінансовим механізмом на 2014-2021 роки. 

• Zostałam poinformowana, że złożenie niniejszego formularza zgłoszeniowego nie jest 
równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w projekcie.   
Мене повідомили, що подання цієї форми заявки не означає кваліфікацію для участі в 
проекті. 

• W przypadku zakwalifikowania do projektu, deklaruję we własnym imieniu/w imieniu dziecka 
znajdującego się pod moją opieką udział we wszystkich wskazanych w regulaminie formach 
wsparcia.  
У разі відповідності вимогам проекту я заявляю від свого імені / від імені дитини, яка 
перебуває під моїм піклуванням, про участь у всіх формах підтримки, зазначених у 
положеннях. 

• W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie, zobowiązuję się niezwłocznie poinformować 
o tym realizatora projektu. 
У разі відмови від участі в проекті я зобов'язуюсь негайно повідомити про це виконавця 
проекту. 

• Zostałam poinformowana o obowiązku udziału w badaniach ewaluacyjnych prowadzonych przez 
realizatora projektu oraz podmioty zewnętrzne.  
Мене повідомлено про обов’язок брати участь в оціночних дослідженнях, які проводяться 
виконавцем проекту та сторонніми організаціями. 

• Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/danych osobowych dziecka 
znajdującego się pod moją opieką, zawartych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym przez 
realizatora projektu – Fundację Zarządzania i Innowacji zgodnie z przepisami 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 (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, sr. 1). 
Я даю згоду на обробку моїх персональних даних / персональних даних дитини, яка 
перебуває під моїм піклуванням, що містяться в цій формі заявки, виконавцем проекту – 
Fundacja Zarządzania i Innowacji відповідно до положень Регламенту Європейського 
Парламенту та Рада (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист осіб у зв’язку з 
обробкою персональних даних і про вільний рух таких даних, а також про скасування 
Директиви 95/46 / ЄС (Загальний регламент захисту даних) від 27 квітня 2016 (Журнал 
законів ЄС, L № 119, стор. 1). 

• Wyrażam zgodę na nieodpłatne, wielokrotne, bezterminowe utrwalanie i rozpowszechnianie 
mojego wizerunku/wizerunku dziecka znajdującego się pod moją opieką podczas realizacji 
projektu „Wspólny krok w kierunku integracji!”, bez konieczności każdorazowego zatwierdzania 
wymienionych czynności. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalenie, obróbkę i powielanie zdjęć 
oraz filmów powstałych w związku z realizacją działań w projekcie za pośrednictwem dowolnego 
medium (np. Internet, prasa, publikacje reklamowe), w tym na stronie eealibrary.org, wyłącznie 
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w celach promocyjnych projektu. Jednocześnie oświadczam, że wykorzystanie tych zdjęć i 
filmów nie stanowi naruszenia moich dóbr osobistych ani dóbr osób znajdujących się pod moją 
opieką. 
Даю згоду на безкоштовний, багаторазовий, безстроковий запис і розповсюдження мого 
зображення/зображення дитини, яка перебуває під моїм утриманням, під час реалізації 
проекту „Wspólny krok w kierunku integracji!”, без необхідності кожного разу погоджувати 
вищезазначені заходи. Згода поширюється на використання, збереження, обробку та 
відтворення фотографій і відео, створених у зв’язку з реалізацією заходів у проекті, через 
будь-які засоби (наприклад, Інтернет, пресу, рекламні публікації), у тому числі на 
eealibrary.org, з єдиною метою: просування проекту. Водночас я заявляю, що використання 
цих фотографій і відео не порушує моїх особистих прав чи прав осіб, які перебувають під 
моєю опікою. 

• Wyrażam zgodę na przekazywanie informacji związanych z realizacją projektu drogą telefoniczną 
i/lub e – mail. 
Даю згоду на надання інформації щодо реалізації проекту по телефону та/або 
електронною поштою 

• Uprzedzona  o odpowiedzialności cywilnej (wynikającej z Kodeksu Cywilnego) za składanie 
oświadczeń niezgodnych z prawdą, potwierdzam, iż wszystkie informacje zawarte w 
niniejszym formularzu zgłoszeniowym do projektu „Wspólny krok w kierunku integracji!”, są 
zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. 
Повідомлений про цивільно-правову відповідальність (що випливає з Цивільного 
кодексу) за подання неправдивих заяв, підтверджую, що вся інформація, викладена в 
цій формі заявки на участь у проекті „Wspólny krok w kierunku integracji!”, відповідає 
дійсності та законодавству. 

 

 

 

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

Data / дата Czytelny podpis kandydatki lub opiekuna prawnego/ 

Розбірливий підпис кандидата або законного опікуна 

 


