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  Rzeszów, dnia………………. 
 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA 
W PROJEKCIE „DYPLOM WSPiA PRZEPUSTKĄ DO BIZNESU”  

DOFINANSOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI  
ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 

 - UMOWA NR UDA-POKL.04.01.01-00-301/10-00 
 

Ja ……………………………….……………………… PESEL: ……………………………… 
(imię nazwisko) 

student / absolwent * Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu  
deklaruję udział w …………………………………………………………………………………………. 

(nazwa działania) 

realizowanym / realizowanej* w zakresie projektu „Dyplom WSPiA przepustką do biznesu” dofinansowanego w 
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków europejskiego funduszu społecznego - umowa nr 
UDA-POKL.04.01.01-00-301/10-00 
 

DANE BENEFICJENTA 
Nazwisko: …………………………….. 
Imię: ………………………… 
PESEL: ………………………. 
Nr albumu: ………………………. 
Wykształcenie: ……………………. (średnie, wyższe *) 

Płeć: …………….. (kobieta, mężczyzna *) 
Opieka nad dziećmi do lat 7 lub opieka nad osobą zależną: ……….. (Tak/Nie *) 
Województwo: ……………………………. 
Powiat: ………………………. 
Ulica: ………………………………………………. 
Nr domu: ………… 
Nr lokalu: ………… 
Kod pocztowy: ……………… 
Miejscowość: …………………………. 
Obszar:……………….. (miejski/wiejski *) 
Telefon stacjonarny: ……………………….. 
Telefon komórkowy: ……………………….. 
Adres poczty elektronicznej: ……………………………………… 
Status na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu: 

- bezrobotny ………….. (Tak / Nie *) (niezatrudniony i niewykonujący innej pracy zarobkowej, zdolny i gotowy do podjęcia zatrudnienia, nieuczacy się w szkole 
z wyjątkiem szkół dla dorosłych lub szkół wyższych w syst. wieczorowym albo zaocznym, zarejestrowany we 
właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy, ukończył 18 lat i nie 
ukończył 60 lat w przypadku kobiet lub 65 lat w przypadku mężczyzn) 

- w tym długotrwale bezrobotny ………….. (Tak / Nie *) (pozostający w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 
12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat) 

- nieaktywny zawodowo ………….. (Tak / Nie *) 

- w tym uczący się lub kształcący ………….. (Tak / Nie *) 
 

- zatrudniony ………….. (Tak / Nie *) (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 szczególności w zakresie umów cywilnoprawnych (umowa zlecenia, umowa o dzieło) oraz rolników oraz 
domowników (patrz definicja poniżej)) 
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- w tym rolnik ………….. (Tak / Nie *) (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 domowym lub zamieszkująca na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim 
sąsiedztwie, stale pracująca w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy) 

- w tym samozatrudniony ………….. (Tak / Nie *) (oznacza osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, nie zatrudniającą pracowników) 

- w tym zatrudniony w mikroprzedsiębiorstwie …….. (Tak / Nie *) (oznacza osobę zatrudnioną w przedsiębiorstwie zatrudniającym od 2 
do 9 pracowników) 

- w tym zatrudniony w małym przedsiębiorstwie …….. (Tak / Nie *) (oznacza osobę zatrudnioną w przedsiębiorstwie zatrudniającym 
od 10 do 49 pracowników) 

- w tym zatrudniony w średnim przedsiębiorstwie …….. (Tak / Nie *) (oznacza osobę zatrudnioną w przedsiębiorstwie zatrudniającym 
od 50 do 249 pracowników) 

- w tym zatrudniony w dużym przedsiębiorstwie …….. (Tak / Nie *) (oznacza osobę zatrudnioną w przedsiębiorstwie zatrudniającym 
powyżej 249 pracowników) 

- w tym zatrudniony w administracji publicznej …….. (Tak / Nie *) (oznacza osobę zatrudnioną w administracji rządowej 
i samorządowej oraz w ich jednostkach organizacyjnych) 

- w tym zatrudniony w organizacji pozarządowej …….. (Tak / Nie *) (oznacza osobę zatrudnioną w organizacji pozarządowej 
w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 2003 r. z poz. zm.) z uwzględnieniem 
wolontariuszy działających na rzecz tych instytucji na podstawie podpisanej umowy) 

 

*/ wybierz właściwe. 
 

………………………………………. 
(data i podpis beneficjenta) 

 
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE 

DANYCH OSOBOWYCH 
 
W związku z przystąpieniem do Projektu „Dyplom WSPiA przepustka do biznesu” realizowanego 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych. 
Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 

1) administratorem tak zebranych danych osobowych jest Minister Rozwoju Regionalnego 
pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa; 

2) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji 
projektu „Dyplom WSPiA przepustką do biznesu”, ewaluacji, kontroli, monitoringu 
i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 

3) moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu udzielenia 
wsparcia, realizacji projektu „Dyplom WSPiA przepustka do biznesu”, ewaluacji, kontroli, 
monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 

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

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

Rzeszów,………………… …………………………………………… 
MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU* 

 

                                                 
* W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby nieletniej oświadczenie powinno zostać podpisane zarówno przez daną osobę jak 
również przez jej prawnego opiekuna. 


