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 Załącznik nr 1 do Regulaminu uczestnictwa w szkoleniach 

 

 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

 

Wyrażam chęć uczestnictwa w szkoleniu realizowanym w ramach Zadania 2 „Działania w zakresie 

wdrażania standardów pracy socjalnej i funkcjonowania instytucji pomocy i integracji społecznej” projektu 

systemowego „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” (nr UDA-

POKL.01.02.00-00-004/09/01), w ramach Priorytetu I Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
 

Oświadczam, że spełniam poniższe kryteria formalne dotyczące uczestnictwa w szkoleniu:  
 

a. jestem pracownikiem instytucji pomocy i integracji społecznej (IPiIS)/ instytucji sprawującej nadzór 

nad IPiIS 

b. zapoznałem/am się z Regulaminem uczestnictwa w szkoleniach i przyjmuję jego zapisy 

c. zobowiązuję się do udziału w pełnym cyklu szkoleniowym trwającym 24 godziny dydaktyczne (trzy 

dni szkoleniowe). 

d. zostałam/em poinformowana/y, że szkolenia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

………………     …………………………………. 

 Miejscowość i data     Czytelny podpis uczestnika projektu 

 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY 

NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów realizacji projektu 

systemowego „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

2007-2013, zgodnie z Ustawą z dnia  29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 

133, poz. 883) 

 

Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 

1) administratorem tak zebranych danych osobowych jest Minister Infrastruktury i Rozwoju 

pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

2) moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom i/lub być przetwarzane 

wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów 

usług pomocy i integracji społecznej”, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w 

ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 

3) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna 

z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu; 

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

 

 

 

………………     …………………………………. 

 Miejscowość i data     Czytelny podpis uczestnika projektu 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu uczestnictwa w szkoleniach 

 

DANE UCZESTNIKA SZKOLENIA 

1 Imię  Nazwisko  

2 PESEL  

3 Nazwa instytucji   

4 Stanowisko  

5 

WYKSZTAŁCENIE 

brak  podstawowe  gimnazjalne  

ponadgimnazjalne  pomaturalne  wyższe  

6 

DANE KONTAKTOWE adres kontaktowy (korespondencyjny) 

ulica  nr domu  nr lokalu  

miejscowość  kod pocztowy  

województwo  powiat  

OBSZAR miejski  wiejski  

telefon kontaktowy  e-mail  

7 

STATUS NA RYNKU PRACY, uczestnik jest zatrudniony w: 

mikroprzedsiębiorstwie  
małym i/lub średnim 

przedsiębiorstwie 
 dużym przedsiębiorstwie  

administracji publicznej  
organizacji 

pozarządowej 
  

8 
Data rozpoczęcia udziału w 

projekcie: 
 

Data zakończenia 

udziału w projekcie: 
 

9 Rodzaj przyznanego wsparcia  

10 
Zakończenie udziału we wsparciu zgodnie z zaplanowaną dla 

niej ścieżką uczestnictwa 
TAK NIE 

Oświadczam, że zostałem pouczony o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą (art. 86 i art. 361 KC) 

 

 

………………     ………………………………….. 

 Miejscowość i data     Czytelny podpis uczestnika projektu 
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Załącznik nr 3 do Regulaminu uczestnictwa w szkoleniach 

 

DANE INSTYTUCJI 

którą reprezentuje uczestniczka/uczestnik szkolenia 

 

1 
NAZWA 

INSTYTUCJI 

 

 

 

2 TYP INSTYTUCJI 

Instytucja pomocy społecznej 

Jednostka administracji samorządowej 

Organizacja pozarządowa 

Partnerzy społeczno-gospodarczy 

Inna 

3 
NIP 

 
 

4 
REGON 

 
 

5 

 

ADRES INSTYTUCJI 

 

Miejscowość 
 

 

Kod 

pocztowy 
 

Ulica 
 

 

Numer 

domu/lokalu 
 

Województwo 
 

 
Powiat  

6 Obszar: 

 

Obszar miejski  

Gminy miejskie i miasta powyżej 25 

tyś. mieszkańców.  

Obszar wiejski  

Gminy wiejskie, gminy wiejsko-

miejskie i miasta do 25 tyś. 

mieszkańców.  
 

7 

 

TELEFON 

 

 E-MAIL  

 

 

 

…………………………     ……………………………. 

Pieczęć instytucji       Podpis osoby upoważnionej 

do reprezentowania instytuc 


