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Załącznik nr II.1 - Deklaracja uczestnictwa 

 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA 

 

I.  DEKLARACJA UCZESTNICTWA W OKREŚLONYM SZKOLENIU/KURSIE 
 

 „Rodzic w Internecie”.  

 „Mój biznes w sieci”.   

 „Moje finanse i transakcje w sieci”.  

 „Działam w sieciach społecznościowych”.  

 „Tworzę własną stronę internetową (blog)”.  

 „Rolnik w sieci”  

 „Kultura w sieci”.  

II. STATUS SPOŁECZNY I EKONOMICZNY OSOBY W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO 

PROJEKTU 

Czy jest Pani/Pan zatrudniony?                    TAK   NIE 

Czy jest Pani/Pan osobą bezrobotną?           TAK   NIE 

Czy jest Pani/Pan rolnikiem?                       TAK    NIE 

Jeśli TAK, gdzie jest Pani/Pan zatrudniona/y: 
 

 samozatrudniona/y1 

 w mikro, małym, średnim lub dużym przedsiębiorstwie2 

 podmiot ekonomii społecznej3 

 przedsiębiorstwo społeczne4 

 podmioty administracji publicznej 

 w innym, jakim? 

……………………………………………………………………………………… 

Do kiedy jest Pan/i zatrudniona/y?            czas określony, do ………………………. 

                                                        czas nieokreślony 

Jaki jest Pani/Pana wykonywany zawód?  

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

Czy jest Pani/ Pan osobą należącą do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, 

osoba obcego pochodzenia (dane wrażliwe)? 

 TAK                           NIE                              odmawiam podania informacji 

                                                           
1 Samozatrudniony – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą niezatrudniająca pracowników. 
2 Przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 250 pracowników i którego roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR 

a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów EUR; kwalifikator MSP dostępny na 

http://kwalifikator.een.org.pl/ Duże przedsiębiorstwo -zatrudnia więcej niż 250 pracowników i którego roczny 

obrót przekracza 50 milionów euro lub całkowity bilans roczny przekracza kwotę 43 milionów euro. 
3 Instytucje ekonomii społecznej są podmiotami są podmiotami gospodarczymi i społecznymi działającymi we 
wszystkich sektorach; podmioty takie jak stowarzyszenia, fundacje prowadzące działalność gospodarczą lub 

odpłatną działalność pożytku publicznego.    
4 Przedsiębiorstwa społeczne – to podmioty gospodarcze, których działalność ma cele społeczne. Korzystają z 
narzędzi i technologii biznesu, aby osiągnąć korzyści społeczne.  
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Czy jest Pani/Pan osobą bezdomną lub dotkniętą wykluczeniem z dostępu do 

mieszkań?     TAK         NIE 

Czy jest Pani/Pan osobą niepełnosprawną (wymagane orzeczenie) (dane wrażliwe)?    

 TAK               NIE                       odmawiam podania informacji 

 

 

 

…………………………………………   ………………………………………… 

(miejscowość, data)     (czytelny podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


