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Deklaracja udziału w Projekcie oraz oświadczenia Uczestnika projektu
„Zostań przedsiębiorczym” o nr WND-POKL.06.02.00-20-128/13

realizowanym w ramach PO KL Działanie 6.2

Wypełnia Uczestnik Projektu

Ja, niżej podpisana(y),

......................................................................................................................................................
(Imię i nazwisko składającego oświadczenie)

Zamieszkała(y)..............................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Nr PESEL: .....................................................................................................................................

Część pierwsza: Deklaracja udziału w projekcie „Zostań przedsiębiorczym”
Wyrażam  zgodę  na  uczestnictwo  w  projekcie  „Zostań  przedsiębiorczym”  zwanym  dalej  Projektem, 
współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-
2013,  Priorytet  6  „Rynek  pracy  otwarty  dla  wszystkich"  Działanie  6.2  „Wsparcie  oraz  promocja 
przedsiębiorczości  i  samozatrudnienia"  realizowanym  przez  Starostwo  Powiatowe  w  Siemiatyczach  w 
partnerstwie z Polskim Centrum Edukacji i Analiz „ORDO” sp.  z o.o.
Świadomy/-a odpowiedzialności  cywilnej za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą,  oświadczam, 
oświadczam, że:
1. Spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające mnie do udziału w projekcie 
2. Zobowiązuję się do powiadomienia o ewentualnej rezygnacji z udziału w projekcie.
3. Zostałam/em poinformowana/y, że Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu 
Społecznego.
4. Zapoznałem się z Regulaminem projektu „Zostań przedsiębiorczym” i zobowiązuję się przestrzegać jego 
postanowień.

…………………………….. ………………………………………………………
miejscowość, data czytelny podpis Uczestnika Projektu 
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Część druga: zgoda na przetwarzanie danych osobowych

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

W związku z przystąpieniem do Projektu „Zostań przedsiębiorczym” realizowanego w ramach 
Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki  wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych 
osobowych.
Oświadczam, iż przyjmuje do wiadomości, że:

1) administratorem tak  zebranych  danych  osobowych  jest  Minister  Rozwoju  Regionalnego 
pełniący  funkcję  Instytucji  Zarządzającej  dla  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki, 
mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00 – 926 Warszawa

2) podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art.23 ust.1 pkt 2 lub 
art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) – dane osobowe są niezbędne do 
realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

3) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji 
projektu „Zostań przedsiębiorczym”, ewaluacji, kontroli, monitoringu, i sprawozdawczości 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL);

4) moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej – Urząd 
Marszałkowski  Województwa  Podlaskiego,  Departament  Europejskiego  Funduszu 
Społecznego,  ul.  Poleska  89,  15-874  Białystok,  beneficjentowi  realizującemu  projekt 
Starostwu Powiatowemu w Siemiatyczach,  ul.  Leg.  Piłsudskiego  3,  17-300 Siemiatycze 
oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu – Polskie 
Centrum Edukacji i Analiz ORDO sp. z o.o., ul. Jurowiecka 56, 15-101 Białystok. Moje dane 
osobowe  mogą  zostać  udostępnione  firmom  badawczym  realizującym  na  zlecenie 
Instytucji  Zarządzającej  POKL,  Instytucji  Pośredniczącej  lub  beneficjenta  badania 
ewaluacyjne  w  ramach  POKL  oraz  specjalistycznym  firmom  realizującym  na  zlecenie 
Instytucji Zarządzającej POKL, Instytucji Wdrażającej kontrole w ramach POKL;

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

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

…………………………….. ………………………………………………………
miejscowość, data czytelny podpis Uczestnika Projektu 
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Oświadczenie

Ja niżej podpisany/a ……………………………………………………………………………….

                                                                      (imię i nazwisko)

zamieszkały/a w …..……………………..…………………………………………………………
                                                       (adres zamieszkania)

PESEL …………………………………………….

świadomy/a odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą 

oświadczam, iż 

1. jestem/nie jestem1 osobą współpracującą2 z osobą (z osobami) prowadzącą (-cymi) pozarolniczą działalność 
gospodarczą, z którą jednocześnie pozostaję/nie pozostaję we wspólnym gospodarstwie domowym. 

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi twierdzącej oświadczam, iż zobowiązuję się do niepodejmowania 
działalności gospodarczej w obszarze związanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą wykonywaną 
przez osobę (osoby) z którą (-ymi) współpracuję i/lub pozostaję we wspólnym gospodarstwie domowym.

2. planowana działalność zaliczana będzie do pozarolniczej działalności gospodarczej i nie będzie podlegać 
wykluczeniom, określonym w „Wykazie działalności gospodarczych nie objętych wsparciem z POKL” 
dostępnym na stronie www.zostanprzedsiebiorczym.pl 

3. w okresie 3 ostatnich lat poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, nie otrzymałam/em środków na 
podjęcie działalności gospodarczej pochodzących z funduszy publicznych,

                      ……………………………….                                          …………………………..……..
                      (miejscowość, data)                                                                                            (czytelny podpis)

1 właściwe zaznaczyć
2 za  osobę współpracującą  uważa  się  małżonka,  dzieci  własne,  dzieci  drugiego  małżonka  i  dzieci  przysposobione,  rodziców,  macochę  i 
ojczyma oraz osoby przysposabiające, jeżeli pozostają z nimi we wspólnym gospodarstwie  domowym współpracują przy prowadzeniu tej 
działalności lub wykonywaniu umowy agencyjnej lub umowy zlecenia

  

 

http://www.zostanprzedsiebiorczym.pl/
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Część trzecia: dane osoby uczestniczącej w projekcie 
Zakres danych Uzupełniana kolumna przez kandydatów

Imię (imiona)

Nazwisko

PESEL

Wykształcenie

 Brak
 Podstawowe
 gimnazjalne (kształcenie ukończone na  

poziomie szkoły gimnazjalnej)
 ponadgimnazjalne  (kształcenie ukończone na  

poziomie szkoły średniej; wykształcenie średnie  
lub zasadnicze zawodowe)

 Pomaturalne (kształcenie ukończone na  
wyższym niż kształcenie na poziomie szkoły  
średniej, które jednocześnie nie jest  
wykształceniem wyższym)

 wyższe (pełne i ukończone wykształcenie na 
poziomie wyższym)

Opieka nad dziećmi do lat 7 lub opieka nad osobą zależną
Posiadanie przez uczestnika projektu pod opieką dziecka do lat 7  
lub  osoby  zależnej  -  osoby  wymagającej  ze  względu  na  stan  
zdrowia lub wiek stałej opieki, połączonej więzami rodzinnymi lub  
powinowactwem  lub  pozostającą  we  wspólnym  gospodarstwie  
domowym

 Tak 
 Nie 

Orzeczenie  o  jednym  z  trzech  stopni  niepełnosprawności  lub 
orzeczenie o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy.

 Tak 
 Nie

Ulica
adres zamieszkania 
Nr domu

Nr mieszkania

Miejscowość
adres zamieszkania

Obszar

 Obszar miejski
Gminy miejskie i miasta powyżej 25 tyś. mieszkańców.

 Obszar wiejski 
Gminy wiejskie, gminy wiejsko-miejskie i miasta do 25 tyś.  
mieszkańców.

Kod pocztowy

Powiat

Województwo

Telefon stacjonarny

Telefon komórkowy
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Adres poczty elektronicznej (e-mail)

Adres do korespondencji
wpisać jeśli inny niż adres zamieszkania

Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu:

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 niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową  
do podjęcia zatrudnienia,
- nieuczącą 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.

 Tak
 Nie

w tym

 Osoba długotrwale bezrobotna
Oznacza bezrobotnego pozostającego w rejestrze powiatowego  
urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie 
ostatnich 2 lat, nie wliczając staży.

 Osoba zwolniona z przyczyn dotyczących zakładu pracy 

Nieaktywny zawodowo
Oznacza osobę pozostającą bez zatrudnienia, która jednocześnie nie  
zalicza się do kategorii bezrobotni (osoba bez zatrudnienia to osoba, która  
nie jest pracownikiem w rozumieniu Kodeksu pracy, tj. osoba 
zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, 
mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę, a także nie jest  
osobą wykonującą pracę na podstawie Kodeksu cywilnego, w 
szczególności w zakresie umów cywilnoprawnych (np. umowa 
zlecenia, umowa o dzieło) jak również nie jest rolnikiem).

 Tak  
 Nie

w tym
 Osoba ucząca się lub kształcąca

Oznacza osobę kształcącą się w ramach kształcenia formalnego i  
nieformalnego.

Aktywny zawodowo 

 Tak 
Nazwa i adres pracodawcy 

Forma zatrudnienia: 

 Umowa o pracę 
 Umowa cywilnoprawna 
Osoba współpracująca

 Nie 

Przyjmuję do wiadomości, że podanie fałszywych danych, skutkować będzie automatycznym odrzuceniem zgłoszenia, bez 
możliwości  odwołania  lub  ponownego  rozpatrzenia.  Niniejszym  potwierdzam  prawdziwość  zamieszczonych  danych 
własnoręcznym podpisem:

……………………………………………………………………………….
Data i czytelny podpis Beneficjenta pomocy
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