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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
 
Projekt: „Student – kompetentny stażysta – wykwalifikowany pracownik” 
Finansowanie: współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Program Operacyjny 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: 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni  
Beneficjent:  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin 
Okres realizacji: 15 października 2014 r. - 30 września 2015 r. 
Numer umowy:  UDA-POKL.04.01.01-00-173/14-00  

 
 
Instrukcja: 
1)  Wszystkie pola formularza zgłoszeniowego muszą być wypełnione. Pola zaznaczone kolorem szarym wypełnia Beneficjent. 
2)  Formularz należy wypełnić komputerowo.  
3)  W wyjątkowych sytuacjach formularz może być wypełniony odręcznie, drukowanymi literami w kolorze niebieskim. 
 

Dane dotyczące uczestnika 

Imię (imiona): 

      
Nazwisko: 

      

Płeć:                                 

                                            M   K  

Data urodzenia:  

      
Wiek w chwili przystępowania do projektu: 

      

Miejsce urodzenia: 

      

PESEL: 

      

Wykształcenie:        

                                
  brak   podstawowe   gimnazjalne

 

                                
  ponadgimnazjalne   pomaturalne   wyższe

 

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

                                                                                                                   tak   nie  
                                                                                                             

data i godzina wpływu 
 
_________-_____-_____    ____:____ 

podpis osoby 
przyjmującej 

 

numer zgłoszenia  
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Dane dodatkowe 

Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu: 

bezrobotny1                                                                                  tak    nie  

w tym osoba długotrwale bezrobotna   tak    nie  
   

nieaktywny zawodowo                                                              tak    nie  

w tym osoba ucząca się lub kształcąca   tak    nie  
   

Zatrudniony   tak    nie  

w tym:   tak    nie  

rolnik2    tak    nie  

samozatrudniony
3
    tak    nie  

zatrudniony w mikroprzedsiębiorstwie4    tak    nie  

zatrudniony w małym lub średnim przedsiębiorstwie5   tak    nie  

zatrudniony w dużym przedsiębiorstwie6    tak    nie  

zatrudniony w administracji publicznej7   tak    nie  

zatrudniony w organizacji pozarządowej8   tak    nie  
 
1
 Bezrobotny w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst 

jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 674, z późn. zm.). 
2
 Rolnik oraz domownik w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jedn. 

Dz. U. z 2013 r., poz. 1403, z późn. zm.).  
3
 Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 02 lipca 2014 r. o swobodzie działa 

działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 672 z późn. zm.) i niezatrudniająca pracowników. 
4
 Osoba pracująca w przedsiębiorstwie zatrudniającym od 2 do 9 pracowników. 

5
 Osoba pracująca w przedsiębiorstwie zatrudniającym od 10 do 249 pracowników. 

6
 Osoba pracująca w przedsiębiorstwie zatrudniającym powyżej 249 pracowników. 

7
 Osoba zatrudniona w administracji rządowej i samorządowej oraz w ich jednostkach organizacyjnych. 

8
 Osoba zatrudniona w organizacji pozarządowej w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) 

Dane kontaktowe 

Ulica: 

      
Nr domu: 

      

Nr lokalu: 

      

Miejscowość: 

      
Poczta: 

      

Kod pocztowy: 

      

Obszar:  

                                               miejski   wiejski
  

Województwo: 

      

Powiat: 

      

Telefon stacjonarny: 

      
Telefon komórkowy: 

      

Adres poczty elektronicznej (e-mail): 

      



 

 

3 

 

 
 
 

Oświadczenia 

 

1. Deklaruję chęć udziału w projekcie „Student – kompetentny stażysta – wykwalifikowany pracownik”: 

  tak   nie  
2. Mam świadomość, że projekt „Student – kompetentny stażysta – wykwalifikowany pracownik” jest  
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: 

  tak   nie  
3. Jestem studentem/ką V roku jednolitych studiów magisterskich na kierunku Prawo prowadzonym przez 
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i tym samym spełniam 
kryterium kwalifikowalności do udziału w projekcie:  

  tak   nie  
4. Zapoznałem/am się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie „Student –  kompetentny stażysta – 
wykwalifikowany pracownik” i w pełni akceptuję wszystkie jego postanowienia: 

  tak   nie  
5. Zapoznałem/am się z Regulaminem staży odbywanych w ramach projektu „Student – kompetentny 
stażysta – wykwalifikowany pracownik” i w pełni akceptuję wszystkie jego postanowienia: 

  tak   nie  
6. Świadomy/a odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą oświadczam, że wszystkie 
dane zawarte w niniejszym formularzu są zgodne z prawdą: 

  tak   nie  
7. W przypadku zakwalifikowania do udziału w projekcie deklaruję chęć udziału w szkoleniu specjalistycznym z 
zakresu: 

  prawa pracy
 

  prawa zamówień publicznych
 

  prawa w IT
 

  prawa autorskiego i ochrony własnosci intelektualnej
 

8. W przypadku niezakwalifikowania do udziału w szkoleniu specjalistycznym wskazanym w pkt 7, deklaruję 
chęć udziału w szkoleniu specjalistycznym z zakresu: 

  prawa pracy
 

  prawa zamówień publicznych
 

  prawa w IT
 

  prawa autorskiego i ochrony własnosci intelektualnej
 

9. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w Formularzu Zgłoszeniowym na 
potrzeby rekrutacji, realizacji oraz monitoringu projektu „Student – kompetentny stażysta – wykwalifikowany 
pracownik”, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 
101, poz. 926, z późn. zm.):  

  tak   nie  
10. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, pl. 
M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin mojego wizerunku w postaci wykonanych w związku z realizacją 
projektu fotografii lub nagrań audiowizualnych, na potrzeby rekrutacji, realizacji oraz monitoringu Projektu 
„Student – kompetentny stażysta – wykwalifikowany pracownik”:  

  tak   nie  
11. Dołączam list motywacyjny: 

  tak   nie  

miejscowość i data 

      
czytelny podpis 


