Deklaracja przystąpienia do projektu
„Kierunek na Zarządzanie Projektami!”
Ja niżej podpisany/a ………………………………………………………………………………………………………………………………
zamieszkały/a przy ul. ……………………………………………………………………………………………………………………………
kod pocztowy…………………………………… miejscowość…………………………………………………………………………………
województwo……………………………………………………………………………………………………………………………………………
gmina……………………………………………………… powiat……………………………………………………………………………………
nr Dowodu Osobistego……………………………………………………………………………………………………………………………
PESEL…………………………………………………………………………………………………………………
Płeć:

Kobieta

Brak numeru PESEL

Mężczyzna

Adres e-mail……………………………………………………………………………………………………………………………………………
nr. telefonu:……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Wykształcenie…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w projekcie tj. jestem absolwentem studiów
pierwszego stopnia.
Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu:
(proszę wskazać jeden wybór od A do L - patrz instrukcja na kolejnej stronie): ………………………………
Oświadczam swój status w momencie przystąpienia do projektu:
Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia
NIE

ODMOWA INFORMACJI

TAK

Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań
NIE

TAK

Osoba z niepełnosprawnościami
NIE

ODMOWA 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 INFORMACJI

TAK
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Dobrowolnie deklaruję swój udział w projekcie.
Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego
oświadczenia lub zatajenie prawdy niniejszym oświadczam, że dane przestawione w deklaracji
uczestnictwa w projekcie odpowiadają stanowi faktycznemu i są zgodne z prawdą.
Zostałam/Zostałem poinformowany/na,
z Europejskiego Funduszu Społecznego.

że

uczestniczę

w

projekcie

współfinansowanym

……………………………….………………………………...

………………………………………………………………..

MIEJSCOWOŚĆ I DATA

PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU

Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu: należy wybrać jedynie
jedno określenie:
A. Bezrobotny: osoba bezrobotna w rozumieniu Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004r., Nr 99, poz. 1001 z poźn. zm.), w
szczególności osoba niezatrudniona i niewykonująca innej pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do
podjęcia zatrudnienia, - nieucząca się w szkole, z wyjątkiem szkół dla dorosłych lub szkół
wyższych w systemie wieczorowym albo zaocznym, - zarejestrowana we właściwym dla miejsca
zameldowania stałego lub czasowego w powiatowym urzędzie pracy, - ukończyła 18 lat i nie
ukończyła 60 lat w przypadku kobiet lub 65 lat w przypadku mężczyzn
B. Długotrwale bezrobotny: bezrobotny pozostający w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy
łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat
C. Nieaktywny zawodowo: osoba pozostająca bez zatrudnienia, która jednocześnie nie zalicza
się do kategorii bezrobotni
D. Nieaktywny zawodowo-uczący się: osoba kształcąca się w ramach kształcenia formalnego i
nieformalnego
E. Zatrudniony: rolnik: osoba będącą rolnikiem oraz domownikiem w rozumieniu Ustawy z dnia
20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 1991r. Nr 7, poz. 24 z
późniejszymi zmianami) w szczególności osoba, która jednocześnie jest pełnoletnia oraz
zamieszkuje i prowadzi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek,
działalność rolniczą w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym, jest ubezpieczona
w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a także domownik, czyli w szczególności osoba,
która: ukończyła 16 lat, pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub
zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie,- stale pracuje w
tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy
F. Zatrudniony: samozatrudniony: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą nie
zatrudniająca pracowników
G. Zatrudniony
w
mikroprzedsiębiorstwie:
osoba
pracująca
w
przedsiębiorstwie
zatrudniającym od 2 do 9 pracowników, którego obrót oraz/lub całkowity bilans roczny nie
przekracza 2 mln €
H. Zatrudniony w małym przedsiębiorstwie: osoba pracująca w przedsiębiorstwie
zatrudniającym od 10 do 49 pracowników, którego obrót oraz/lub całkowity bilans roczny nie
przekracza 10 mln €
I. Zatrudniony w średnim przedsiębiorstwie: osoba pracująca w przedsiębiorstwie
zatrudniającym od 50 do 249 pracowników, którego roczny obrót nie przekracza 50 mln € lub
całkowity bilans roczny nie przekracza 43 mln €
J. Zatrudniony w dużym przedsiębiorstwie: osoba pracująca w przedsiębiorstwie
zatrudniającym powyżej 249 pracowników
K. Zatrudniony w administracji publicznej: osoba zatrudniona w administracji rządowej i
samorządowej oraz w ich jednostkach organizacyjnych
L. Zatrudniony w organizacji pozarządowej: osoba zatrudniona w organizacji pozarządowej w
rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
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