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Załącznik nr 1 do Umowy 

FORMULARZ DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA PROJEKTU 

NAZWA 

1 Tytuł projektu „PRACUJĘ, BO DZIECKO W ŻŁOBKU WYCHOWUJĘ”  

2 Nr projektu NR RPDS.08.04.01-02-0021/17 

3 Priorytet Inwestycyjny, w ramach 

którego jest realizowany Projekt 
8 Rynek pracy 

4 Działanie, w ramach którego jest 

realizowany Projekt 
8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego 

5 Poddziałanie, w ramach którego 

jest realizowany Projekt 

Godzenie życia zawodowego i prywatnego – konkursy 

horyzontalne 
 

Dane uczestnika projektu/matki dziecka, opiekuna prawnego 

1 Imię  

2 Nazwisko  

3 PESEL   

Dane kontaktowe 

1 

Adres zamieszkania 

Ulica  

2 Nr domu/nr lokalu  

3 Miejscowość  

4 Obszar Miejski⎕                  

Wiejski⎕ 

5 Kod pocztowy  

6 Województwo  

7 Powiat   

8 Gmina  

9 Telefon kontaktowy  

10 Adres poczty elektronicznej 

(e-mail) 

 

Wykształcenie 

11 □ Niższe niż podstawowe (brak formalnego wykształcenia) 

□ Podstawowe (kształcenie ukończone na poziomie szkoły podstawowej) 

□ Gimnazjalne (kształcenie ukończone na poziomie szkoły gimnazjalnej) 

□ Ponadgimnazjalne (kształcenie ukończone na poziomie szkoły średniej /wykształcenie średnie 

lub zasadnicze zawodowe) 

□ Pomaturalne/Policealne (kształcenie ukończone na poziomie wyższym niż kształcenie na 

poziomie szkoły średniej, które jednocześnie nie jest wykształceniem wyższym) 

□ Wyższe (pełne i ukończone wykształcenie na poziomie wyższym) 

Status Uczestnika na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu (zaznaczyć właściwe: 

12 

□ Bezrobotna niezarejestrowana w ewidencji urzędów pracy ( proszę o dołączenie 

Oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do Umowy ) 
 

□ Bezrobotna zarejestrowana w ewidencji urzędów pracy (proszę o dołączenie 

zaświadczenia z PUP)  
 

□ Bierna zawodowo, także przebywająca na urlopie wychowawczym ( proszę o dołączenie 

Oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do Umowy oraz zaświadczenia od pracodawcy o 

zatrudnieniu-jeśli dotyczy )  
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□ Osoba zatrudniona, przebywająca na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim (proszę 

o dołączenie zaświadczenia od pracodawcy o zatrudnieniu)  

 

Zatrudniona w (proszę podać nazwę instytucji/przedsiębiorstwa, w którym jest Pani 

zatrudniona)………………………………………………………………………………....……

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

Wykonywany zawód: 

………………………………………………………………………………………………… 

13. 

Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia  

□ TAK      □ NIE       □ ODMOWA INFORMACJI 

Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań 

□ TAK      □ NIE      

Osoba z niepełnosprawnościami (dołączyć zaświadczenie) 

□ TAK      □ NIE       □ ODMOWA INFORMACJI 

Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej 

□ TAK      □ NIE       □ ODMOWA INFORMACJI 

Ja niżej podpisana pouczona i świadoma odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z 

prawdą: 

Oświadczam, że: 

1. Zapoznałam się z Regulaminem Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie „PRACUJĘ, BO DZIECKO 

W ŻŁOBKU WYCHOWUJĘ” i akceptuję jego warunki. 

2. Zostałam poinformowana, że Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego.  

3. Zobowiązuję się do przekazania informacji dotyczącej zmiany mojej sytuacji zawodowej w trakcie 

realizacji projektu oraz po opuszczeniu projektu w terminie do 4 tygodni po jego zakończeniu. 

4. Jestem uprawniona do uczestnictwa w Projekcie zgodnie z zapisami Regulaminu i Spełniam kryteria 

kwalifikowalności uprawniające do udziału projekcie tj.: 

a) sprawuje opiekę nad dzieckiem w wieku do lat 3 oraz deklarację zamiar powrotu do pracy lub 

wejścia na rynek pracy lub poszukiwania pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem, 

b) jestem osobą o statusie na rynku pracy: 

• bierną zawodowo (należy dołączyć Oświadczenie stanowiące Załącznik nr 3 do Umowy) 

• bezrobotną (należy dołączyć Zaświadczenie z PUP lub oświadczenie stanowiące Załącznik 

nr 3 do Umowy) 

• opiekującą się dzieckiem do lat 3, której w okresie opieki nad dzieckiem kończy się umowa 

o pracę, osobą zatrudnioną na czas określony, pracującą będącą w trakcie przerwy 

związanej z urlopem macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym w rozumieniu 

ustawy dnia 26 czerwca 1974 r -Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1662 z późn. zm.)  

(należy dołączyć zaświadczenie z pracy / ewentualnie CEIDG w przypadku prowadzenia 

działalności gospodarczej) 

5. Wyrażam dobrowolną zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie moich danych 

osobowych zawartych w niniejszym formularzu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.),na potrzeby 

niniejszego Projektu. 

 

 

 

__________________________________                                     __________________________ 

Miejscowość, data                                                                                                  Czytelny podpis  

Uczestnika Projektu  
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