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 FORMULARZ UCZESTNIKA PROJEKTU INSTYTUCJI/PODMIOTU/O RGANIZACJI 
zgodnie z pkt. 3.2.a wniosku o dofinansowanie projektu nr POKL.07.02.02-16-007/09: 

podmioty ekonomii społecznej tj. spółdzielnie socjalne, spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów, spółdzielnie niewidomych, warsztaty 
terapii zajęciowej, zakłady aktywności zawodowej, Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji Społecznej, NGO-s:  

w tym stowarzyszenia i fundacje działające w sektorze ekonomii społecznej oraz podmioty wymienione w art. 3, ust. 3 ustawy  
o pożytku publicznym tj. osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa  

do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz 
 o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego  

i wolontariacie i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego 

 
1 Dane podstawowe 

instytucji/podmiotu/organizacji  
 2 Dane teleadresowe 

instytucji/podmiotu/organizacji  

Nazwa 
instytucji/podmiotu 
/organizacji 

  Ulica   

Nr budynku/ 
lokalu 

 

Miejscowość    

NIP 
  *Obszar 

(PROSZĘ 
ZAZNACZYĆ „X”  W 
ODPOWIEDNIM 
POLU)   

Obszar miejski  
(gm. miejskie i 
miasta pow. 25 
tyś. mieszkańców) 

 Obszar wiejski  
(gm. wiejskie, 
wiejsko-miejskie i 
miasta do 25 tyś. 
mieszkańców) 

 

REGON    Kod pocztowy  

Typ instytucji 
/podmiotu/organizacji 

  
Województwo  

 

Polska Klasyfikacja 
Działalności (PKD) 

  
Powiat  

 

*Wielkość instytucji/podmiotu/organizacji 
(PROSZĘ ZAZNACZYĆ „X”  W ODPOWIEDNIM POLU)   

 Telefon 
kontaktowy  

Mikroprzedsiębiorstwo (od 2 do 9  pracowników)   Faks  

Małe przedsiębiorstwo (od 10 do 49 pracowników) 
  Adres poczty 

elektronicznej 
 

Średnie przedsiębiorstwo (od 49 do 249 pracowników)     

Duże przedsiębiorstwo (powyżej 249 pracowników)     

 
   

3 Wykaz pracowników zgłoszonych do udziału w projekcie 

Lp. Imię i nazwisko pracownika 
Stosunek zatrudnienia 

 (um. zlecenie, um. o pracę itp.) 

1.    

2.    

3.    
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Lp. Imię i nazwisko pracownika c.d. 
Stosunek zatrudnienia c.d. 

 (um. zlecenie, um. o pracę itp.) 

4.    

5.    

6.    

7.    

 
4 Oświadczam, że: 
Dane zawarte w niniejszym formularzu są zgodne z prawdą. 
Deklaruję uczestnictwo instytucji/podmiotu/organizacji oraz oddelegowanych w/w pracowników w projekcie we wszystkich 
działaniach przewidzianych projektem tzn.: 

1. Powiatowych spotkaniach z ekonomią społeczną;  
2. Konferencji otwierającej projekt;  
3. Cyklu 6 szkoleń dla Animatorów i Animatorek ES; 
4. Animatorzy i Animatorki z wizytą studyjną w Byczynie. 
5. Doradztwie grupowym dla Animatorów i Animatorek ES;  
6. Forum Ekonomii  Społecznej i  Inicjatyw Społecznych, czyli Animatorzy i Animatorki  ES w działaniu. 

Zapoznałem się z Regulaminem Uczestnictwa w Projekcie  „Animatorzy i Animatorki  Ekonomii  Społecznej w powiatach: 
nyskim, prudnickim i krapkowickim”, akceptuję warunki uczestnictwa w projekcie i  zobowiązuję się go przestrzegać. 
 
Miejscowość, data 

 

 
Pieczęć instytucji/organizacji/podmiotu oraz 
czytelny podpis i pieczęć upoważnionego 
przedstawiciela/przedstawicieli w/w 
instytucji/organizacji/podmiotu 

 
 
 
 

 
 

UWAGI:  

 
Rekrutacja uczestników do projektu prowadzona jest od 1 III 2010 roku do 5 VII 2010 roku   
przez Fundację Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńcą” w Opolu - Partnera Projektu 

Formularze zgłoszeniowe, oświadczenia i informacja o projekcie dostępne są do pobrania na stronie internetowej projektu: 
www.animatorzyes.partners.net.pl   

lub w Biurze projektu: Fundację Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńcą”, ul.  Kopernika 4/6a, 45-040 Opole   
od poniedziałku do pi ątku w godz. 9.00 – 15.00; tel/fax 077 4411229, 5061 60982 email: info@dobroczynca.org  

Informacje na temat organizacji szkoleń: 
• Sesje szkoleniowe odbywać się będą w formie dwudniowych sesji wyjazdowych do hoteli na terenie województwa opolskiego  
• Zapewniamy uczestnikom nocleg, wyżywienie, materiały szkoleniowe, wykwalifikowanych ekspertów/trenerów partnerstwa lokalnego i 

ekonomii społecznej  
• Zapewniamy zorganizowany transport z Nysy, Prudnika i Krapkowic dla wszystkich uczestników projektu do miejsca szkolenia 
• Po ukończeniu cyklu szkoleń uczestnik projektu otrzymuje Certyfikat  Animatorów Ekonomii Społecznej   
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FORMULARZ UCZESTNIKA 
 PRACOWNIKA  PODMIOTU EKONOMII SPOŁECZNEJ, STOWARZYSZENIA, FUNDACJI I INNEJ 

ORGANIZACJI, ZGŁASZAJĄCEJ DO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  
z pkt. 3.2.a wniosku o dofinansowanie projektu nr POKL.07.02.02-06-023/08 

 

1 Dane podstawowe 
instytucji/organizacji/instytucji zgłaszającej 
uczestnika 

 
4 Adres korespondencyjny uczestnika projektu 

(proszę wpisać jeśli jest inny niż podany 
wyżej) 

Nazwa 
instytucji/podmiotu 
/organizacji 

  Ulica   

Nr domu / lokalu  

Kod pocztowy  

   Miejscowość  

2 Dane osobowe uczestnika projektu  Obszar* Obszar miejski  Obszar wiejski  

Imię (imiona) 
    

5 Numery telefonów kontaktowych oraz e-mail 
uczestnika projektu 

Nazwisko 
  Tel. domowy  

Miejsce i data 
urodzenia  

  Tel. komórkowy  

Tel. do pracy  

Wiek 
  Tel. służbowy  

PESEL 
  Email  

NIP 

    

6 *Wykształcenie uczestnika projektu  
* (PROSZĘ ZAZNACZYĆ „X”  W ODPOWIEDNIM POLU)   

Płeć* Kobieta  Mężczyzna  
 

Brak 
 

      
Podstawowe 

 

3 Adres zamieszkania uczestnika projektu  

Ulica   
Gimnazjalne 

 

Nr domu / lokalu   

Kod pocztowy 
  

Ponadgimnazjalne (zawodowe, średnie, techniczne) 
 

Miejscowość 
  

Pomaturalne 
 

Powiat 
  

Wyższe 
 

Województwo 
    

  

Obszar* 
* (PROSZĘ ZAZNACZYĆ „X”  
W ODPOWIEDNIM POLU)   

Obszar miejski 
(gm. miejskie i 
miasta pow. 25 
tyś. mieszkańców) 

 Obszar wiejski 
(gm. wiejskie, 
wiejsko-miejskie i 
miasta do 25 tyś. 
mieszkańców) 
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6 *Status na rynku pracy uczestnika projektu 
(PROSZĘ ZAZNACZYĆ „X”  W ODPOWIEDNIM POLU) 

 
8 *Dodatkowe informacje o uczestniku 

projektu * (PROSZĘ ZAZNACZYĆ „X”  W ODPOWIEDNIM POLU)   

Bezrobotny  Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności 
Zarejestrowany w PUP do 1 roku   TAK  NIE  

Zarejestrowany w PUP powyżej 1 roku   Posiadam pod opieką dziecko (dzieci) do lat 7 lub osobę zależną 

Nieaktywny zawodowo  TAK   NIE  

Osoba ucząca się      
Emeryt   

9 Najbardziej dogodnych dni w tygodniu, w których 
może Pan/Pani uczestniczyć w cyklu szkoleń Rencista  

Inne ( np. osoba niepracująca, nie zarejestrowana w PUP)   Dni robocze (od poniedziałku  do piątku) 

Zatrudniony  TAK   NIE  

Rolnik   Dni wolne (od soboty  do niedzieli) 

Mikroprzedsiębiorstwo (od 2 do 9  pracowników)   TAK  NIE  

Małe przedsiębiorstwo (od 10 do 49 pracowników)     

Średnie przedsiębiorstwo (od 49 do 249 pracowników)   OBJAŚNIENA  

Duże przedsiębiorstwo (powyżej 249 pracowników)   1) 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    nie wykonującą   innej    pracy    zarobkowej,    

zdolną   i    gotową   do    podjęcia    zatrudnienia, 
� nie uczącą 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. 

Długotrwale bezrobotni  - oznacza to bezrobotnego pozostającego 
w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 
miesięcy w okresie ostatnich 2 lat. 

Samozatrudnienie   

Administracja Publiczna   

Organizacja pozarządowa    

Pracownik w szczególnie niekorzystnej sytuacji   

Dodatkowe informacje o statusie uczestnika  

Członkowie mniejszości narodowych i etnicznych   

Migranci   

Niepełnosprawni   

Osoby z terenów wiejskich   

   

2) Nieaktywny zawodowo - Oznacza osobę pozostającą bez zatrudnienia, która jednocześnie nie zalicza się do kategorii bezrobotni. 
 Osoba ucz ąca si ę lub kształc ąca - oznacza osobę kształcącą się w ramach kształcenia formalnego i nieformalnego. 

3) Zatrudniony - oznacza osobę zatrudnioną w rozumieniu Kodeksu pracy, w szczególności pozostającą w stosunku pracy na podstawie umowy o 
pracę, powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę oraz Kodeksu Cywilnego, w szczególności w zakresie umów cywilno-
prawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło), w tym: rolnika, samozatrudnionego, zatrudniony w mikroprzedsiębiorstwie, zatrudnionego w małym 
przedsiębiorstwie,  zatrudnionego w średnim przedsiębiorstwie, zatrudnionego w dużym przedsiębiorstwie, zatrudnionego w administracji publicznej, 
zatrudnionego w administracji publicznej, zatrudnionego w organizacji pozarządowej. 

Rolnik -  osoby będące rolnikami oraz domownicy rolnika w rozumieniu Ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników 
(Dz.U. 1991 nr 7 poz. 24, z poz. zm.), w szczególności, osoby które jednocześnie: 
− są pełnoletnie oraz zamieszkują i prowadzą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność rolniczą w 

pozostającym w ich posiadaniu gospodarstwie rolnym, 
− są ubezpieczone w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, 
− a także domownicy rolnika, czyli w szczególności osoby, które jednocześnie: 
� ukończyły 16 lat, 
� pozostają z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkują na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim 

sąsiedztwie, 
� stale pracują w tym gospodarstwie rolnym i nie są związana z rolnikiem stosunkiem pracy. 

Zatrudniony w mikroprzedsi ębiorstwie - oznacza osobę pracującą w przedsiębiorstwie zatrudniającym od 2 do 9 pracowników. 

Zatrudniony w małym przedsi ębiorstwie - oznacza osobę pracującą w przedsiębiorstwie zatrudniającym od 10 do 49 pracowników. 

Zatrudniony w średnim przedsi ębiorstwie - oznacza osobę pracującą w przedsiębiorstwie zatrudniającym od 49 do 249 pracowników. 
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Zatrudniony w du żym przedsi ębiorstwie - oznacza osobę pracującą w przedsiębiorstwie zatrudniającym powyżej 249 pracowników. 

Samozatrudniony - oznacza osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, nie zatrudniającą pracowników. 

Zatrudnieni w administracji publicznej  - osoby   zatrudnione w administracji rządowej i samorządowej oraz w ich jednostkach organizacyjnych. 

Zatrudnieni w organizacjach pozarz ądowych  - osoby zatrudnione w organizacji pozarządowej w rozumieniu ustawy o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie. 

4)  Pracownik w szczególnie niekorzystnej sytuacji  - osoba, która spełnia co najmniej jeden z następujących warunków: 
a) pozostawała bez zatrudnienia przez okres co najmniej 6 miesięcy poprzedzających zatrudnienie, 
b) nie posiada wykształcenia ponadgimnazjalnego lub zawodowego, zgodnie z Międzynarodową Standardową Klasyfikacją Edukacji 

(ISCED), na poziomie ISCED 3, 
c) najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień przystąpienia do projektu ukończyła 50 rok życia, 
d) jest samotną osobą dorosłą wychowującą co najmniej jedno dziecko w rozumieniu art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.) lub posiadającą na utrzymaniu osobę zależną, 
e) pracuje w sektorze lub zawodzie, w których różnica w poziomie zatrudnienia kobiet i mężczyzn jest co najmniej o 25% wyższa niż 

przeciętna różnica w poziomie zatrudnienia kobiet i mężczyzn we wszystkich sektorach gospodarki narodowej w Rzeczypospolitej Polskiej 
oraz należy do grupy będącej w mniejszości w danej branży lub zawodzie, 

f) jest członkiem mniejszości etnicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o 
języku regionalnym (Dz. U. Nr 17, poz. 141 i Nr 62, poz. 550), który w celu zwiększenia szans na uzyskanie dostępu do stałego 
zatrudnienia musi poprawić znajomość języka, uzupełnić szkolenia zawodowe lub zwiększyć doświadczenie zawodowe; 

5) Członkowie mniejszo ści narodowych i etnicznych  - osoby należące do mniejszości narodowych i etnicznych zgodnie z Ustawą z dnia 6 
stycznia 2006 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz.U. 2005 nr 17 poz. 141, z poz. zm.), w szczególności za 
mniejszości narodowe uznaje się mniejszość białoruską, czeską, litewską, niemiecką, ormiańską, rosyjską, słowacką, ukraińską, żydowską oraz za 
mniejszości etniczne, mniejszości: karaimską, łemkowską, romską, tatarską. 

6) Migranci  - osoby migrujące z i do Polski w związku z/ w celu podjęcia aktywności ekonomicznej. 

7 ) Osoba niepełnosprawna oznacza osobę posiadającą orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub legitymująca się innym dokumentem 
potwierdzającym bycie osoba niepełnosprawną. 

8) Osoby z terenów wiejskich  - obszary wiejskie należy rozumieć zgodnie z definicją Głównego Urzędu Statystycznego, która opiera się na 
podziale jednostek administracyjnych zastosowanym w rejestrze TERYT. Według GUS, obszarami wiejskimi są tereny położone poza granicami 
administracyjnymi miast - obszary gmin wiejskich oraz część wiejska (leżąca poza miastem) gminy miejsko - wiejskiej. 
     

9 Oświadczenie pracownika 
Oświadczam, że: 
Dane zawarte w niniejszym formularzu są zgodne z prawdą. 

Dobrowolnie deklaruję chęć uczestnictwa w projekcie i aktywny udział oraz obecność w działaniach przewidzianych projektu tzn.:   

1. Powiatowych spotkaniach z ekonomią społeczną;  
2. Konferencji otwierającej projekt;  
3. Cyklu 6 szkoleń dla Animatorów i Animatorek ES; 
4. Animatorzy i Animatorki z wizytą studyjną w Byczynie. 
5. Doradztwie grupowym dla Animatorów i Animatorek ES;  
6. Forum Ekonomii  Społecznej i  Inicjatyw Społecznych, czyli Animatorzy i Animatorki  ES w działaniu. 

Zapoznałem się z Regulaminem Uczestnictwa w Projekcie  „Animatorzy i Animatorki  Ekonomii  Społecznej w powiatach: nyskim, 
prudnickim i krapkowickim”, akceptuję warunki uczestnictwa w projekcie i  zobowiązuję się go przestrzegać. 

Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie moich danych osobowych, w tym danych wrażliwych, zbieranych 
do Podsystemu Europejskiego Funduszu Społecznego (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. 
z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zmianami). Zobowiązuję się aktualizować dane zawarta w niniejszym formularzu w przypadku ich 
zmiany. 

 
Miejscowość, data 

 

 
Czytelny podpis uczestnika 

 

 


