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„Człowiek najlepszą inwestycją” 

Deklaracja uczestnictwa w projekcie: 
„Kształcenie rodziców szansą większych możliwości rozwoju edukacyjnego dzieci” 

nr projektu:  09.05.00-14-629/11  

                                

 
Lp

. 
Nazwa  

Dane uczestnika 

1 Imię (imiona) 
 

 

2 Nazwisko 
 

 

3 

PESEL 

 

Wiek  w chwili przystępowania do projektu 

 

 

 

4 
Nazwa instytucji (w przypadku gdy uczestnikami 

projektu są  pracownicy  instytucji) 
 

5 
Wykształcenie 

 

 

 

 

 

wowe 

 

6 

Opieka nad dziećmi do lat 7 lub opieka nad 

osobą zależną 

 

Opieka nad dzieckiem w wieku od 3 do 13 lat 

 

 

 

 

 

Dane kontaktowe 
adres kontaktowy 

(korespondencyjny) 

7 Ulica  

8 Nr domu  

9 Nr lokalu  

10 Miejscowość  

11 

Obszar 

(Należy wskazać czy miejscowość wymieniona w 

punkcie 11 leży na obszarze miejskim czy 

obszarze wiejskim, zgodnie ze słownikiem 

zawartym w Podręczniku Użytkownika 

Podsystemu Monitorowania Europejskiego 

Funduszu Społecznego dla PO KL) 

 

12 Kod pocztowy  

13 Województwo mazowieckie 

14 Powiat pułtuski 

15 

Telefon stacjonarny 

 

Telefon komórkowy 

 

 

16 Adres poczty elektronicznej (e-mail)   

17 Forma wsparcia  Kurs „Księgowość od podstaw”  
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Dane dodatkowe 18 

Status osoby na rynku pracy w chwili 

przystąpienia do projektu 

 

 w tym  

 

 

 w tym  

 

 

Zatrudniony ( definicje poniżej): 

 

 

 

mikroprzedsiębiorstwie 

 małym i  

(lub) średnim  

przedsiębiorstwie 

 

przedsiębiorstwie 

 

administracji publicznej 

 

organizacji  pozarządowej 

Data rozpoczęcia  

udziału w projekcie 
 28.12.2012 Obryte  

Zatrudniony - oznacza pracownika w rozumieniu Kodeksu Pracy, tj. osobę zatrudnioną na podstawie umowy o 
pracę, powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę, a także osobę wykonującą pracę na 
podstawie Kodeksu Cywilnego, w zakresie umów cywilno-prawnych (umowa zlecenia, umowa o dzieło). 
Rolnik - oznacza osobę będącą rolnikiem oraz domownikiem w rozumieniu Ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o 
ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 1991 r. Nr 7, poz. 24, z późn. zm.), w szczególności, osobę, która 
jednocześnie:  
- jest pełnoletnia oraz zamieszkująca i prowadzącą 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,- pozostająca z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie  
Samozatrudniony - oznacza osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, bez pracowników. 
Zatrudniony w mikroprzedsiębiorstwie - oznacza osobę pracującą w przedsiębiorstwie zatrudniającym od 2 do 9 
pracowników 
Zatrudniony w małym przedsiębiorstwie - oznacza osobę pracującą w przedsiębiorstwie zatrudniającym od 10 
do 49 pracowników. 
Zatrudniony w średnim przedsiębiorstwie - oznacza osobę pracującą w przedsiębiorstwie zatrudniającym od 50 
do 249 pracowników. 
Zatrudniony w dużym przedsiębiorstwie - oznacza osobę pracującą w przedsiębiorstwie zatrudniającym powyżej 
249 pracowników. 
 

1. Oświadczam, iż podane wyżej dane są zgodne z prawdą. Zostałem pouczony  o odpowiedzialności za 

składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą. 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. 

3. Oświadczam, iż spełniam warunki kwalifikujące mnie do udziału w projekcie „Kształcenie rodziców szansą 

większych możliwości rozwoju edukacyjnego dzieci”, nr projektu:  09.05.00-14-629/11 

4. Wyrażam zgodę na badanie ewaluacyjne, którego celem jest udoskonalenie oferowanej dotychczas pomocy      

i lepsze dostosowanie jej do potrzeb przyszłych uczestników.  

5. Wyrażam zgodę na uczestnictwo w projekcie i oświadczam, że zostałem poinformowany o 

współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego.  

  

 

 

Podpis uczestnika projektu:                                                                Data podpisania deklaracji: 

 

……………………………….                                                            28.12.2012 Obryte 


