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Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu  Społecznego 

Zakres danych osobowych uczestników biorących udział w projektach 
realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

 

Dane osób objętych wsparciem jako niepracujące oraz pracujące, które uczestniczą  
we wsparciu z własnej inicjatywy 

I N S T R U K CJA  W Y P E Ł N IA N I A  F O R M U L A R ZA :  

 Wypełnić formularz drukowanymi literami 
 Pola wyboru zaznaczyć „X” 
 Wypełnić białe pola 
 Złożyć czytelny podpis 

 
Tytuł projektu Budownictwo – kierunek zamawiany 

Nr umowy UDA-POKL.04.01.02-00-196/12-00 

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 4.1.2 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki 
opartej na wiedzy 

Dane uczestnika 

1. Imię (imiona)  

2. Nazwisko  

3. Płeć  kobieta            mężczyzna 

4. Data urodzenia  Wiek1  

5. PESEL  

6. Wykształcenie  średnie,     ponadgimnazjalne                  pomaturalne 

 wyższe   

7. Opieka nad dziećmi do lat 7 lub opieka nad osobą zależną  TAK 
 

 NIE 
 

Dane kontaktowe 

8. Ulica  

9. Nr domu  

10. Nr lokalu  

11. Miejscowość  

12. Obszar  miejski (obszar położony w granicach administracyjnych miast) 

 wiejski (tereny położone poza obszarami administracyjnymi miast-
obszary gmin wiejskich oraz część wiejska(leżąca poza miastem) gminy 
miejsko – wiejskiej) 

                                                            
1 w chwili przystąpienia do projektu 
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Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu  Społecznego 

13. Kod pocztowy  

14. Województwo  

15. Powiat  

16. Tel. stacjonarny 

17. Tel. komórkowy  

18. Adres poczty elektronicznej (e-mail)  

Dane dodatkowe 

19. Status osoby na rynku pracy w chwili 
przystąpienia do projektu 

 

20. Rodzaj przyznanego wsparcia  

21. Data rozpoczęcia udziału w projekcie  

22. Data zakończenia udziału w projekcie  

23. Zakończenie udziału osoby we 
wsparciu zgodnie z zaplanowaną dla 
niej ścieżka uczestnictwa 

 

24. Przynależność do grupy docelowej 
zgodnie ze Szczegółowym Opisem 
Priorytetów Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki 2007-2013, 
zatwierdzonym do realizacji planem 
Działania/zatwierdzonym wnioskiem  
o dofinansowanie projektu. 

 

25. Przynależność do mniejszości 
narodowej lub etnicznej 

 

26. Fakt bycia migrantem  

27. Fakt bycia osobą niepełnosprawną  

  
 
 
 
 
 
………………………………………     …………………………………… 
 miejscowość i data       czytelny  podpis uczestnika projektu 

 

 


