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Załącznik nr 1 

 

Formularz uczestnictwa w projekcie  

„Praca wysokiej jakości na zielonym rynku pracy w woj. mazowieckim” 
 

1 Imię (imiona)  

2 Nazwisko  

3 Płeć Kobieta          □                                    Mężczyzna               □ 

4 

Wiek w chwili 

przystępowania do 

projektu 

 

5 PESEL  

6 Nazwa instytucji  

Brak                 □                                  Podstawowe             □ 

Gimnazjalne  □                                   Ponadgimnazjalne   □ 7 Wykształcenie 

Pomaturalne □                                   Wyższe                       □ 

Dane uczestnika 

8 

 

Opieka nad dziećmi do lat 

7 lub opieka nad osobą 

zależną 

Tak                   □                                   Nie                             □ 

9 Ulica  

10 Nr domu  

11 Nr lokalu  

12 Miejscowość  

13 Obszar Obszar miejski □                                 Obszar wiejski           □ 

14 Kod pocztowy  

15 Województwo  

16 Powiat  

17 Telefon stacjonarny  

18 Telefon komórkowy  

Dane kontaktowe 

19 
Adres poczty elektronicznej 

(e-mail) 
 

Mikroprzedsiębiorstwie (2-9 pracowników)                                       □ 

małym i (lub) średnim przedsiębiorstwie (10-249 pracowników)  □ 

w dużym przedsiębiorstwie (od 250 pracowników)                          □ 

w administracji publicznej                                                                      □ 

 

20 

 

Zatrudniony w 

w organizacji pozarządowej                                                                   □ 

21 
Rodzaj przyznanego 

wsparcia 

Doradztwo  □               Staże/praktyki/przygotowanie zawodowe  □ 

Stypendia    □               Szkolenia/warsztaty/kursy                              □ 

Inne              □ 

22 

 

Wykorzystanie we 

wsparciu technik: e-

learning/blended learning 

Tak                □               Nie  □ 

23 
Data rozpoczęcia udziału w 

projekcie 
 

24 
Data zakończenia udziału w 

projekcie 
 

Dane dodatkowe 

25 

Zakończenie udziału osoby 

we wsparciu zgodnie z 

zaplanowaną dla niej 

ścieżką uczestnictwa 

Tak                □               Nie  □ 

 

Oświadczenie: 

 

• Oświadczam, że zostałam/-em poinformowana/-y o zasadach udziału w Projekcie „Praca wysokiej jakości na zielonym 

rynku pracy w województwie mazowieckim” i zgodnie z wymogami jestem uprawniona/-y do uczestnictwa w nim. 

Człowiek – najlepsza inwestycja 
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• Oświadczam, że w trakcie udziału w Projekcie zobowiązuję się do wypełnienia wszystkich dokumentów dostarczanych 

przez Fundację „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym”.  

• Oświadczam, iż jestem osobą zamieszkałą na terenie woj. mazowieckiego i/lub pracującą na terenie woj. 

mazowieckiego i zobowiązuję się do dostarczenia oryginałów dokumentów rekrutacyjnych po zakwalifikowaniu się do 

udziału w Projekcie.  

• Oświadczam, że jestem pracownikiem administracji publicznej woj. mazowieckiego / organizacji pozarządowej* 

posiadającej siedzibę lub inną formę organizacyjną na terenie woj. mazowieckiego / przedsiębiorstwa posiadającego 

siedzibę lub inną formę organizacyjną na terenie woj. mazowieckiego* (pracującym na podstawie umowy o pracę, 

powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenie lub umowy o dzieło).* 

• Oświadczam, że przystępuję do Projektu z własnej inicjatywy.  

• Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/ny, iż Projekt „Praca wysokiej jakości na zielonym rynku pracy w woj. 

mazowieckim” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

• Oświadczam, że zobowiązuję się do systematycznego uczestnictwa w Projekcie. Jednocześnie oświadczam, iż w 

przypadku niezakwalifikowania się do udziału w Projekcie, nie będę wnosił/-a żadnych roszczeń ani zastrzeżeń do 

jednostki realizującej Projekt związanych z procesem naboru. 

• Oświadczam, że podane przeze mnie dane odpowiadają stanowi faktycznemu i są prawdziwe. Zostałam/em 

poinformowany, iż mogę zostać pociągnięta/-y do odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą. 

• Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wyrażam zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji, promocji, realizacji, monitoringu i ewaluacji Projektu.

    

   

 

…………………….…………………………………….                                                     ……………………………….…………….……… 

Miejscowość, data                                                                                   Czytelny podpis uczestnika 

                                                                                                                           projektu  

 

 

*Niepotrzebne skreślić 

 
 
 


