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FORMULARZ UCZESTNICTWA W PROJEKCIE OSOBY FIZYCZNEJ 
zgodnie z pkt. 3.2.c wniosku o dofinansowanie projektu nr POKL.07.02.02-06-095/09 tj. 

osoby fizyczne, które chcą zakładać i/lub prowadzić działalność w sektorze ekonomii społecznej i wspierać rozwój sektora 
ekonomii społecznej w województwie lubelskim  

 

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE 

Tytuł projektu: „Specjaliści Partnerstwa Lokalnego i Ekonomii Społecznej w powiatach:  
biłgorajskim, tomaszowskim, janowskim, zamojskim ziemskim i zamojskim grodzkim” 

Numer projektu POKL.07.02.02-06-095/09 

Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej; Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej;  
Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomi społecznej 

 

1. DANE PODSTAWOWE UCZESTNIKA PROJEKTU (osoby fizycznej) 

Imię (imiona) osoby fizycznej 
 
 

Nazwisko osoby fizycznej 
 
 

Płeć osoby fizycznej  

Data urodzenia osoby fizycznej  

PESEL  

NIP  

Wykształcenie 
1. Brak 
2. Podstawowe 
3. Gimnazjalne 
4. Ponadgimnazjalne (zawodowe, średnie, techniczne) 
5. Pomaturalne 
6. Wyższe 

(Proszę wpisać rodzaj wykształcenia  
wpisując cyfrę od 1 do 6 z kolumny obok) 

 
 
 
 
 

Opieka nad dziećmi do lat 7  
lub opieka nad osobą zależną  

(Proszę wpisać TAK lub NIE) 

 
 

 

Adres zameldowania  
zgodnie z dowodem osobistym osoby fizycznej 

 

Powiat  

Województwo  

2. DANE KONTAKTOWE UCZESTNIKA PROJEKTU (osoby fizycznej) 

Adres do korespondencji osoby fizycznej  
jeżeli jest inny niż zameldowania 

 
 
 
 

Powiat  
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Województwo  

Telefon stacjonarny osoby fizycznej  

Telefon komórkowy osoby fizycznej  

Telefon służbowy osoby fizycznej  

Adres poczty elektronicznej (e-mail) osoby fizycznej  
 

3. 
DANE DODATKOWE UCZESTNIKA PROJEKTU (osoby fizycznej) 

(Proszę zaznaczyć „X” przy odpowiedzi określającej Pani/Pana sytuację na rynku pracy) 
- OBJAŚNIENIA WSZYSTKICH DEFINICJI NA KOLEJNEJ STRONIE FORMULARZA - 

 
Zatrudniony w: 

 

BEZROBOTNY 

Zarejestrowany w PUP do 1 roku  

Zarejestrowany w PUP powyżej 1 roku  

NIEAKTYWNY ZAWODOWO 

Osoba ucząca się  
Emeryt  
Rencista  
Inne ( np. osoba niepracująca, nie zarejestrowana w PUP)  

ZATRUDNIONY 

Rolnik  
Mikroprzedsiębiorstwo (od 2 do 9  pracowników)  
Małe przedsiębiorstwo (od 10 do 49 pracowników)  

Średnie przedsiębiorstwo (od 49 do 249 pracowników)  
Duże przedsiębiorstwo (powyżej 249 pracowników)  
Samozatrudnienie  
Administracja Publiczna  
Organizacja pozarządowa   
Pracownik w szczególnie niekorzystnej sytuacji  

 

4. DANE O ZATRUDNIENIU UCZESTNIKA PROJEKTU (osoby fizycznej) 

Nazwa instytucji w której jest zatrudniony 
uczestnik ( osoba fizyczna ) 

 
 
 
 

Adres instytucji w której zatrudniony jest 
uczestnik( osoba fizyczna ) 

 
 
 

 

5. 
DODATKOWE INFORMACJE O STATUCIE UCZESTNIKA PROJEKTU (osoby fizycznej) 

(Proszę zaznaczyć „X” przy odpowiedzi określającej Pani/Pana sytuację) 

Członkowie mniejszości narodowych i etnicznych  

Migranci  

Niepełnosprawni (z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności)  
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OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA 

1) Bezrobotny - oznacza osobę bezrobotną w rozumieniu Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy (Dz. U. Nr 99 z 2004 r., Poz. 1001, z poz. zm.), w szczególności osobę, która jednocześnie jest osobą: 

 niezatrudnioną   i    nie wykonującą   innej    pracy    zarobkowej,    zdolną   i    gotową   do    podjęcia    zatrudnienia, 
 nie uczącą się w szkole, z wyjątkiem szkół dla dorosłych lub szkół wyższych w systemie wieczorowym albo zaocznym, 
 zarejestrowaną we  właściwym  dla  miejsca zameldowania  stałego  lub  czasowego  powiatowym urzędzie pracy, 
 ukończyła 18 lat i nie ukończyła 60 lat w przypadku kobiet lub 65 lat w przypadku mężczyzn. 
Długotrwale bezrobotni - oznacza to bezrobotnego pozostającego w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 
miesięcy w okresie ostatnich 2 lat. 

2) Nieaktywny zawodowo - Oznacza osobę pozostającą bez zatrudnienia, która jednocześnie nie zalicza się do kategorii bezrobotni. 

 Osoba ucząca się lub kształcąca - oznacza osobę kształcącą się w ramach kształcenia formalnego i nieformalnego. 

3) Zatrudniony - oznacza osobę zatrudnioną 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 cywilno-prawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło), oraz rolników oraz domowników rolnika (patrz 
poniższe wyjaśnienia do definicji rolnik). 

Rolnik -  oznacza osobę będącą rolnikiem oraz domownikiem w rozumieniu Ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu 
społecznym rolników (Dz.U. 1991 nr 7 poz. 24, z poz. zm.), w szczególności, osobę która jednocześnie: 

 jest pełnoletnia oraz zamieszkująca i prowadząca 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 zamieszkują na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w 

bliskim sąsiedztwie, 
 stale pracują w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy. 

Samozatrudniony - oznacza osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, nie zatrudniającą pracowników. 

Zatrudniony w mikroprzedsiębiorstwie - oznacza osobę zatrudnioną w przedsiębiorstwie zatrudniającym od 2 do 9 pracowników. 

Zatrudniony w małym przedsiębiorstwie - oznacza osobę zatrudnioną w przedsiębiorstwie zatrudniającym od 10 do 49 pracowników. 

Zatrudniony w średnim przedsiębiorstwie - oznacza osobę zatrudnioną w przedsiębiorstwie zatrudniającym od 49 do 249 
pracowników. 

Zatrudniony w dużym przedsiębiorstwie - oznacza osobę zatrudnioną w przedsiębiorstwie zatrudniającym powyżej 249 pracowników. 

Zatrudnieni w administracji publicznej – oznacza osobę zatrudnioną w administracji rządowej i samorządowej oraz w ich jednostkach 
organizacyjnych. 
Zatrudnieni w organizacjach pozarządowych – oznacza osobę zatrudnioną w organizacji pozarządowej w rozumieniu ustawy o 
działalności pożytku publicznego i wolontariacie z uwzględnieniem wolontariuszy działających na rzecz tych instytucji na podstawie 
podpisanej umowy. 

4)  Pracownik w szczególnie niekorzystnej sytuacji – oznacza osobę, która spełnia co najmniej jeden z następujących warunków: 
a) pozostawała bez zatrudnienia przez okres co najmniej 6 miesięcy poprzedzających zatrudnienie, 
b) nie posiada wykształcenia ponadgimnazjalnego lub zawodowego, zgodnie z Międzynarodową Standardową Klasyfikacją 

Edukacji (ISCED), na poziomie ISCED 3, 
c) najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień przystąpienia do projektu ukończyła 50 rok życia, 
d) jest samotną osobą dorosłą wychowującą co najmniej jedno dziecko w rozumieniu art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o 

podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.) lub posiadającą na utrzymaniu osobę 
zależną, 

e) pracuje w sektorze lub zawodzie, w których różnica w poziomie zatrudnienia kobiet i mężczyzn jest co najmniej o 25% wyższa 
niż przeciętna różnica w poziomie zatrudnienia kobiet i mężczyzn we wszystkich sektorach gospodarki narodowej w 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz należy do grupy będącej w mniejszości w danej branży lub zawodzie, 

f) jest członkiem mniejszości etnicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych 
oraz o języku regionalnym (Dz. U. Nr 17, poz. 141 i Nr 62, poz. 550), który w celu zwiększenia szans na uzyskanie dostępu do 
stałego zatrudnienia musi poprawić znajomość języka, uzupełnić szkolenia zawodowe lub zwiększyć doświadczenie zawodowe; 

5) Członkowie mniejszości narodowych i etnicznych - osoby należące do mniejszości narodowych i etnicznych zgodnie z Ustawą z 
dnia 6 stycznia 2006 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz.U. 2005 nr 17 poz. 141, z poz. zm.), w 
szczególności za mniejszości narodowe uznaje się mniejszość białoruską, czeską, litewską, niemiecką, ormiańską, rosyjską, słowacką, 
ukraińską, żydowską oraz za mniejszości etniczne, mniejszości: karaimską, łemkowską, romską, tatarską. 

6) Migranci - osoby migrujące z i do Polski w związku z/ w celu podjęcia aktywności ekonomicznej. 

7 ) Osoba niepełnosprawna - oznacza osobę o trwałej lub okresowej niezdolności do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub 
długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, a w szczególności powodującą niezdolność do pracy oraz posiadającą orzeczenie o 
stopniu niepełnosprawności lub legitymująca się innym dokumentem potwierdzającym bycie osoba niepełnosprawną. 
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6. OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU (osoby fizycznej) 

Oświadczam, że dane zawarte w niniejszym formularzu są zgodne z prawdą 

 Konferencja  otwierająca projekt;  

 Cykl 6 modułowych szkoleń dla Specjalistek/ów Partnerstwa Lokalnego i Ekonomii Społecznej – dopuszczalny próg nieobecności 
uczestnika/ uczestniczki projektu na zajęciach szkoleniowych nie może przekroczyć 20% jednostek zajęciowych w stosunku do 
całości ilości godzin szkoleniowych w cyklu szkoleń tj. dopuszcza się nieobecność uczestników tylko na jednym module 
szkoleniowym; 

 Korzystanie ze świadczonych usług specjalistycznych: marketingowych, prawnych, księgowych  przez  Punkt Konsultacyjno – 
Doradczy jako osoba fizyczna  lub PES  -  albo korzystanie z Doradztwa grupowego  dla PES – pt. Zarządzanie organizacją -  
zorganizowane przez Punkt Konsultacyjno-Doradczy 

 Wizyta studyjna w PES 

 Powiatowe  warsztaty  – Rozwój Partnerstwa Lokalnego na rzecz Ekonomii Społecznej 

 Targi  promujące ES, zatrudnienie w SES i dobre praktyki sektora ekonomii społecznej w Zamościu  

 Konferencja zamknięcia projektu 
 

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Uczestnictwa w Projekcie  „Specjaliści Partnerstwa Lokalnego i Ekonomii Społecznej w 
powiatach: biłgorajskim, tomaszowskim, janowskim, zamojskim ziemskim i zamojskim grodzkim”, akceptuję warunki uczestnictwa w 
projekcie i  zobowiązuję się go przestrzegać. 

Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie moich danych osobowych, w tym danych wrażliwych, zbieranych do 
Podsystemu Europejskiego Funduszu Społecznego (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. z 2002r. 
Nr 101 poz. 926, ze zmianami). Zobowiązuję się aktualizować dane zawarta w niniejszym formularzu w przypadku ich zmiany. 

Przyjmuję do wiadomości, że Wnioskodawca – Międzynarodowe Centrum Partnerstwa Partners Network z siedzibą: 31-123 
Kraków, ul. Krupnicza 8/3a wykorzysta przysługujące mu prawo dochodzenia roszczeń od uczestnika projektu w drodze 
powództwa cywilnego w przypadku,  gdy uczestnik złoży oświadczenie niezgodne z prawdą, a koszty poniesione na jego udział 
w projekcie uznane zostaną przez instytucję udzielającą dofinansowania za niekwalifikowalne i nakażą ich zwrot. 

UWAGI DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU: 

Wypełnienie formularza i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji projektu pokl.07.02.02-06-095/09 
jest dobrowolne, jednak wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji w/w projektu jest warunkiem udziału 
w projekcie. 

Każda osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby realizacji projektu ma prawo do wglądu do 
treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, składając pisemny wniosek do Wnioskodawcy projektu – Międzynarodowego 
Centrum Partnerstwa Partners Network, ul. Piłsudskiego 4, 32-500 Chrzanów. 

Rekrutacja uczestników do projektu prowadzona jest od 1.XI.2010 roku do 31.I.2010 roku przez Wschodni Klub Techniki I Racjonalizacji 
W Zamościu - Partnera Projektu 

Formularze zgłoszeniowe, oświadczenia i informacja o projekcie dostępne są do pobrania na stronie internetowej projektu: 
www.SpecjalisciPLiES.partners.net.pl  lub w Biurze Projektu Wnioskodawcy ul.  Piłsudskiego 33, 22-400 Zamość lub Biurze Partnera: 
Wschodnim Klubie Techniki I Racjonalizacji  ul.  Piłsudskiego 33, 22-400 Zamość, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.00; tel/fax 
84/ 6395062, email: biuro@wktir.eu 

INFORMACJE NA TEMAT ORGANIZACJI SZKOLEŃ: 

 Sesje szkoleniowe odbywać się będą w formie dwudniowych sesji wyjazdowych do hoteli na terenie województwa lubelskiego 

 Zapewniamy uczestnikom bezpłatny nocleg, wyżywienie, materiały szkoleniowe, pracę wykwalifikowanych ekspertów/trenerów 
partnerstwa lokalnego i ekonomii społecznej, zorganizowany transport z centrum Zamościa, centrum Tomaszowa Lubelskiego, 
centrum Biłgoraja i centrum Janowa Lubelskiego dla wszystkich uczestników projektu do miejsca szkolenia 

 Po ukończeniu minimum pięciu modułów z cyklu szkoleń uczestnik projektu otrzymuje Certyfikat  Specjalisty Partnerstwa Lokalnego i 
Ekonomii Społecznej  oraz Zaświadczenie uczestnictwa z każdego zrealizowanego przez uczestnika modułu szkoleniowego. 
 

Miejscowość, data. 
 
 
Czytelny podpis uczestnika 
 

 
 
 
 

 

7. WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI DO FORMULARZA UCZESTNIKA PROJEKTU (osoby fizycznej) 

1. Kopia dowodu osobistego uczestnika 

2. Deklaracja osoby fizycznej 

http://www.specjalisciplies.partners.net.pl/
mailto:biuro@wktir.eu


 

 

 
Projekt „Specjaliści Partnerstwa Lokalnego i Ekonomii Społecznej w powiatach: 

biłgorajskim, tomaszowskim, janowskim, zamojskim ziemskim i zamojskim grodzkim” nr POKL.07.02.02-06-095/09 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

WNIOSKODAWCA PROJEKTU: 
Międzynarodowe Centrum Partnerstwa  
Partners Network z siedzibą w Krakowie 
Sekretariat: ul. Piłsudskiego 4, 32-500 Chrzanów,  
Kontakty: tel/fax: (032) 753 89 49 
e-mail: biuromcp@partners.net.pl  www.partners.net.pl   

PARTNER PROJEKTU: 
Wschodni Klub Techniki i 
Racjonalizacji w Zamościu 
ul. Piłsudskiego 33, 22-400 Zamość 
Kontakt: tel./fax: (084) 63 95 062 
e-mail: biuro@wktir.eu  www.wktir.eu  

Biuro Projektu Wnioskodawcy: 22-400 Zamość, ul. Piłsudskiego 33, tel. 609-179-009, 609-167-099, 609-300-245, e-mail: SpecjalisciPLiES@partners.net.pl 

Biuro Projektu Partnera: 22-400 Zamość, ul. Piłsudskiego 33, tel. 84/ 639 50 62, e-mail: biuro@wktir.eu  

 

8. DEKLARACJA UCZESTNIKA PROJEKTU (osoby fizycznej) 

Imię i nazwisko osoby 
fizycznej 

 

Adres osoby fizycznej 

 

 

 

PESEL osoby fizycznej  

 
Ja niżej podpisana/y dobrowolnie i z własnej inicjatywy deklaruję chęć uczestnictwa w projekcie nr 
POKL.07.02.02-06-095/09 pt. „Specjaliści Partnerstwa Lokalnego i Ekonomii Społecznej w powiatach:  
biłgorajskim, tomaszowskim, janowskim, zamojskim ziemskim i zamojskim grodzkim”. 
 

Oświadczam, że jestem zamieszkały/zamieszkała w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie  
województwa lubelskiego zgodnie z pkt 3.2.c wniosku o dofinansowanie projektu nr POKL.07.02.02-06-
095/09 

Oświadczam, że jako osoba fizyczna chcę  zakładać i/lub prowadzić działalność w sektorze ekonomii 
społecznej i wspierać rozwój partnerstwa lokalnego na rzecz sektora ekonomii społecznej na terenie  
województwa lubelskiego. 

 
Miejscowość, data. 
 
 
 
Czytelny podpis uczestnika 

 
 
 

 
 
 
 

 


