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DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„Kształcenie ustawiczne szansą dla osób w wieku aktywności zawodowej” 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 

realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, 5 Oś Priorytetowa: 
Zatrudnienie, Działanie 05.05. Kształcenie ustawiczne. 

 

INFORMACJE OGÓLNE 

Imię (Imiona)  

Nazwisko  

Data urodzenia  

PESEL            

Płeć Kobieta   □ Mężczyzna   □ 

Województwo   Powiat  

Miejscowość 

zamieszkania  
 

Gmina  

Kod 

pocztowy 
 

Ulica  Numer 

domu 
 Numer 

lokalu 
 

Adres e-mail  

Telefon  

Wykształcenie 

(zaznacz jedną z 

opcji) 

Niższe niż podstawowe – poziom ISCED 0 (brak formalnego wykształcenia) □ 
Podstawowe – poziom ISCED 1 (kształcenie ukończone na poziomie szkoły 

podstawowej) 
□ 

Gimnazjalne – poziom ISCED 2 (kształcenie ukończone na poziomie gimnazjum lub klas 

V-VIII szkoły podstawowej) 
□ 

Ponadgimnazjalne – poziom ISCED 3 (kształcenie ukończone na poziomie szkoły 

średniej: liceum, liceum profilowane, technikum lub zasadnicza szkoła zawodowa) 
□ 

Policealne – poziom ISCED 4 (kształcenie ukończone na poziomie wyższym niż 

kształcenie na poziomie szkoły średniej, które nie jest wykształceniem wyższym)  
□ 

Wyższe – poziom ISCED 5 – 8 (kształcenie pełne i ukończone na poziomie wyższym) □ 

Jestem osobą zamieszkującą na terenie województwa pomorskiego (w rozumieniu przepisów 

kodeksu cywilnego - miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa 

z zamiarem stałego pobytu) 

 

 

 

 

 

 

 

□ TAK □ NIE 

Pracuję na terenie województwa pomorskiego □ TAK □ NIE 

Jestem osobą zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub 

spółdzielczej umowy o pracę (tj. pracownikiem w rozumieniu kodeksu pracy). 
□ TAK □ NIE 

Jestem osobą zatrudnioną na podstawie przepisów prawa cywilnego (umowy o dzieło, umowy 

zlecenia lub innego rodzaju umowy cywilnoprawnej). 
□ TAK □ NIE 

Jestem osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą i moja działalność należy do sektora 

mikro, małych i średnich przedsiębiorstw 
□ TAK □ NIE 

Jestem pracownikiem sektora mikro, małego, średniego przedsiębiorstwa lub podmiotu 

ekonomii społecznej/przedsiębiorstw społecznych 
□ TAK □ NIE 
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Ja niżej podpisany/a deklaruję, że: 

 
1. Zapoznałem/-am się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa projektu, akceptuję jego warunki i 

zgodnie z wymogami jestem uprawniony/a do uczestnictwa w projekcie. 

 

 
…………………………………………………………………………….. 

                                                                                                                           /data i czytelny podpis – imię i nazwisko / 

 
2. Jestem osobą, która z własnej inicjatywy jest zainteresowana nabyciem, uzupełnieniem lub 

podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych w ramach Projektu 

3. Zapoznałem/-am się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa projektu, akceptuję jego warunki i 

zgodnie z wymogami jestem uprawniony/a do uczestnictwa w projekcie. 

4. Zostałem/-am poinformowany/a, że złożenie Deklaracji uczestnictwa w Projekcie nie jest 

równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w Szkoleniu. 

5. Zostałem/-am poinformowany/a, że projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

6. Nie korzystam z tego samego zakresu wsparcia (Szkolenia), o które ubiegam się w ramach 

niniejszego Projektu, w innym projekcie realizowanym ze środków publicznych. 

7. Uprzedzona/y o odpowiedzialności cywilnej (wynikającej z Kodeksu Cywilnego) za składanie 

oświadczeń niezgodnych z prawdą, niniejszym oświadczam, że ww. informacje są prawdziwe i 

zgodne ze stanem prawnym i faktycznym. 
 
 

 
 

…………………………………………………………………………….. 
                                                                                                                           /data i czytelny podpis – imię i nazwisko / 

 

Załączniki do deklaracji:  

1. Oświadczenie uczestnika Projektu w odniesieniu do zbioru: Centralny system teleinformatyczny 

wspierający realizację programów operacyjnych 

2. Oświadczenie uczestnika Projektu w odniesieniu do zbioru: „Zarządzanie Regionalnym Programem 

Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020” 

 
 
 
 
 

 

Wypełnia Organizator: 

 

Uczestnik/-czka spełnia/ nie spełnia1 wymogi do objęcia go 

wsparciem w ramach projektu pn. „Kształcenie ustawiczne szansą 

dla osób w wieku aktywności zawodowej” współfinansowanego ze 

środków EFS, w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 

2014-2020 

 

 

 

………………………………………………………………………. 

Data i podpis Organizatora/osoby upoważnionej  

 

 
1 Niepotrzebne skreślić 


