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DEKLARACJA UCZESTNICTWA 
 
 

Ja niżej podpisany/a deklaruję uczestnictwo w studiach zamawianych realizowanych przez 

Politechnikę Lubelską w ramach Projektu „Fotowolt – fizyka techniczna dla ekoinżyniera”, 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV. Szkolnictwo 

wyższe i nauka; Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz 

zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej 

na wiedzy, Poddziałanie 4.1.2 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym 

znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy  

Oświadczam, że: 

1) dobrowolnie deklaruję swój udział w projekcie „Fotowolt – fizyka techniczna dla 

ekoinżyniera”; 

2) zostałam poinformowany/a, iż uczestniczę w projekcie współfinansowanym ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;  

3) zobowiązuję się do przestrzegania zasady obowiązkowej frekwencji na zajęciach; 

4) zobowiązuję się do punktualnego i regularnego uczestnictwa w zajęciach 

rzetelnego i sumiennego wykonywania poleceń prowadzących; 

5) zobowiązuję się do potwierdzania własnoręcznym podpisem obecności na 

zajęciach; 

6) usprawiedliwienia każdej absencji, w szczególności honorowane będą zwolnienia 

lekarskie, karta leczenia szpitalnego; 

Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie 

nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy, oświadczam ze dane zawarte  

w niniejszej Deklaracji uczestnictwa w projekcie są zgodne z prawdą. 

 

 …..1.10.2012…….                                     …………………………………  

Data          Podpis uczestnika projektu 
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Kwestionariusz uczestnika projektu „Fotowolt – fizyka techniczna dla ekoinżyniera” 
 
 

I. DANE UCZESTNIKA 
1. Imię (imiona): ………………………………………………………………………..... 
2. Nazwisko: ………………………………………………………………………………. 

3. PESEL: …………………………………………………………………………………. 

4. Wykształcenie: (właściwe zakreślić) 

� ponadgimnazjalne (średnie lub zasadnicze zawodowe) 
� pomaturalne 
� wyższe zawodowe  

 

II. DANE KONTAKTOWE 
Województwo ………………………………………………………………………………….. 

Powiat …………………………………………………………………………………………... 
Miejscowość……………………………………………...Kod pocztowy……………………... 

Ulica, nr domu, lokalu………………………………………………………………………....... 

5. Obszar:      �   miejski                        � wiejski  (właściwe zakreślić) 

6. Dane teleadresowe: 
Adres poczty elektronicznej:……………………………………………………………………. 
Tel. stacjonarny: ………………………………………………………………………………... 
Tel. komórkowy:……………………………………………………………………………....... 

 
7. Opieka nad dziećmi do lat 7 lub opieka nad osobą zależną  

 
�   TAK                        � NIE (właściwe zakreślić) 

 
8. Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej 

 
�   TAK                        � NIE (właściwe zakreślić) 
 

9. Migrant  
 

�   TAK                        � NIE (właściwe zakreślić) 
 
10.  Osoba niepełnosprawna 
 

�   TAK                        � NIE (właściwe zakreślić) 
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III. STATUS NA RYNKU PRACY W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU 
(prosimy zaznaczyć właściwe, w każdym z punktów) 
 
1. Bezrobotny1 

a) tak 
                  b)   nie 
    
 
2. Nieaktywny zawodowo2  

a) tak,  
b) tak, w tym osoba ucząca się lub kształcąca3 
c) nie 

 
3. Zatrudniony4  

a) tak (proszę przejść do pyt. 4) 
b) nie 

 
4. Zatrudniony, w tym: 

a) rolnik 
b) samozatrudniony 
c) zatrudniony w mikroprzedsiębiorstwie (od 2 do 9 pracowników)  
d) zatrudniony w małym przedsiębiorstwie (od 10 do 49 pracowników) 
e) zatrudniony średnim przedsiębiorstwie (od 50 do 249 pracowników) 
f) zatrudniony w dużym przedsiębiorstwie (pow. 249 pracowników) 
g) zatrudniony w administracji publicznej 
h) zatrudniony w organizacji pozarządowej  

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

                      Podpis uczestnika projektu 
 
 
 
                                                             

1 Oznacza osobę bezrobotną w rozumieniu Ustawy z dnia 20kwietnia 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. 
2 Oznacza osobę pozostającą bez zatrudnienia, która jednocześnie nie zalicza się do kategorii bezrobotni. 
3 Oznacza osobę kształcącą się w ramach kształcenia formalnego i nieformalnego. 
4 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. 
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IV.OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY  
NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 

W związku z przystąpieniem do Projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 

1) administratorem moich 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 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) – dane osobowe są 
niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 

3) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, 
realizacji projektu Fotowolt – fizyka techniczna dla ekoinżyniera, ewaluacji, 
kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki (POKL); 

4) moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej – 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47A, 00-695 Warszawa 
beneficjentowi realizującemu projekt Politechnika Lubelska,  
ul. Nadbystrzycka 38D, 20-618 Lublin oraz podmiotom, które na zlecenie 
beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu. 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 lub Instytucji Pośredniczącej 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 i ich poprawiania. 
 

 

 

 

Lublin, dn.1.10.2012 …………………………………………… 

MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU* 

 

                                                             

* W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna. 


