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Annex 12. Application form for the Project 
(Załącznik 12. Wzór formularza zgłoszeniowego do Projektu) 

 
Declaration of participation in the Project 

Deklaracja uczestnictwa w Projekcie 

 

 

COMMON DATA (DANE WSPÓLNE) 

Tytuł projektu:   
PROgram of Development of the University of Gdańsk (ProUG) 

PROgram Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (ProUG) 

Nr projektu:    POWR.03.05.00-00-Z308/17 

Źródło 

finansowania: 

Operational Program Knowledge Education Development, Axis III. Higher 

education for economy and development 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś III. Szkolnictwo wyższe 

dla gospodarki i rozwoju 

 

 

INFORMATION ABOUT THE PROJECT PARTICIPIANT  

(INFORMACJE O UCZESTNIKU PROJEKTU) 

1. First Name/Names 
(Imię / imiona) 

 

2. Surname 
(Nazwisko) 

 

3. PESEL (for Polish 
students) 

 

3.a. PESEL not applicable (for foreign students) 
(Brak PESEL) 

 

4. Contact details in 
Poland 
(Dane kontaktowe) 

Country (kraj)  

Voivodeship/ State 
(województwo) 

 

County/ Region 
(powiat) 

 

Community/Province 
(gmina) 

 

ZIP/ Postal Code 
(kod pocztowy, poczta) 

 

City/ Place 
(miejscowość) 

 

Street (ulica)  

Number of the building 
(nr budynku) 

 

Apartment number 
(nr lokalu) 

 

Phone (telefon)  

E-mail (adres e-mail)  

5. Sex (Płeć) 
FEMALE (KOBIETA)             

MALE (MĘŻCZYZNA)  

6. Education 
Indicate the current 
and highest level of 
education that the 

Early childhood education (niższe niż podstawowe) (ISCED 0)  

Primary education (podstawowe) (ISCED 1)  

Lower secondary education (gimnazjalne) (ISCED 2)  
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participant has at the 
time of joining the 
project 
(Wykształcenie) 
(właściwe zakreślić) 
Wskazać aktualny i 
najwyższy poziom 
wykształcenia, który 
posiada uczestnik 
projektu w chwili 
przystąpienia do 
projektu 

Upper secondary education (ponadgimnazjalne) (ISCED 3)  

Post-secondary non-tertiary education (policealne) (ISCED 4)  

Short-cycle tertiaty education 
Bachelor or equivalent 
Master or equivalent 
Doctoral or equivalent 
wyższe (ISCED 5-8) 

 

7. Age at the moment 
of joining the project 
(Wiek w chwili 
przystąpienia do 
projektu) 

 

 
 
 

8. Details of support 
(Szczegóły wsparcia) 

The date of 
starting 
participation 
in the project 
(Data 
rozpoczęcia 
udziału w 
projekcie) 

01.10.2019 

The end date 
of 
participation 
in the project 
(Data 
zakończenia 
udziału w 
projekcie) 

……………………………………………………. 

The planned 
date of ending 
education in 
an 
educational 
istitution in 
which the 
support was 
used 
(Planowana 
data 
zakończenia 
edukacji w 
placówce 
edukacyjnej w 
której 
skorzystano 
ze wsparcia) 

…………………………………………………….. 

The status of a 
person on the 
labour market 
at the time of 

An unemployed 
person not 
registered in the 
labour offices 

 

Long-term 
unemployed  
(osoba długotrwale 
bezrobotna) 
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joining the 
project* 
 
*Students 
working 
under a 
contract of 
employment 
(not 
applicable to 
contracts of 
mandate, 
work, etc.) 
additionally 
mark the 
point of a 
working 
person by 
selecting a 
specific type 
of work (only 
one answer) 
 
(Status osoby 
na rynku 
pracy w chwili 
przystąpienia 
do projektu)* 
 
*Studenci 
pracujący na 
umowę o 
pracę (nie 
dotyczy umów 
zlecenia, o 
dzieło itp.) 
zaznaczają 
dodatkowo 
punkt osoba 
pracująca, 
wybierając 
określony 
rodzaj pracy 
(tylko jedną 
odpowiedź) 

(osoba bezrobotna 
niezarejestrowana 
w ewidencji 
urzędów pracy) 

Other 
(inne) 

 

An unemployed 
person registered 
in the labour 
offices 
(osoba bezrobotna 
zarejestrowana w 
ewidencji urzędów 
pracy) 

 

Long-term 
unemployed 
(osoba długotrwale 
bezrobotna) 

 

Other 
(inne) 

 

Professionally 
inactive person 
(osoba bierna 
zawodowo) 

 

Learner 
(osoba ucząca się) 

 

A person not 
participating in 
education or training 
(osoba 
nieuczestnicząca w 
kształceniu lub 
szkoleniu) 

 

Other (inne)  

Working person 
(osoba pracująca) 

 

A person working in 
government 
administration  
(osoba pracująca w 
administracji 
rządowej) 

 

A person working in 
local government 
administration  
osoba pracująca w 
administracji 
samorządowej 

 

A person working in 
MSME (osoba 
pracująca w MMŚP) 

 

A person working in a 
non-governmental 
organization  
(osoba pracująca w 
organizacji 
pozarządowej) 

 

Self-employed person 
(osoba prowadząca 
działalność na własny 
rachunek) 

 

A person working in a 
large enterprise 
(osoba pracująca w 
dużym 
przedsiębiorstwie) 

 

Other (inne)  

Profession 
performer 
(Wykonywany 
zawód) 

Instructor of practical vocational training 
(instruktor praktycznej  nauki zawodu) 

 

General education teacher 
(nauczyciel kształcenia ogólnego) 
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Pre-school education teacher 
(nauczyciel wychowania przedszkolnego) 

 

Vocational education teacher 
(nauczyciel kształcenia zawodowego) 

 

Employee of the institution of the health care system 
(pracownik instytucji systemu ochrony zdrowia) 

 

A key employee of social assistance and integration 
institutions 
(kluczowy pracownik instytucji pomocy i integracji 
społecznej) 

 

Employee of labour market institutions 
(pracownik instytucji rynku pracy) 

 

Employee of higher education  institutions 
pracownik instytucji szkolnictwa wyższego 

 

Employee of the institution of the family support and 
Foster care system 
(pracownik instytucji systemu wspierania rodziny i 
pieczy zastępczej) 

 

Employee of the social economy support center 
(pracownik ośrodka wspierania ekonomii 
społecznej) 

 

Employee of psychological and pedagogical 
counseling 
(pracownik poradni psychologiczno-pedagogicznej) 

 

Farmer (rolnik)  

Other (inny)   

Employed in: 
(Zatrudniony 
w): 

……………………………………………………. 

9. Participant status 
of the project at the 
time of joining the 
project 
 
(Status uczestnika 
projektu w chwili 
przystąpienia do 
projektu) 

A person belonging to a national or ethnic minority, 
a migrant, a person of foreign origin 
(osoba należąca do mniejszości narodowej lub 
etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia) 

No (nie)  

Refusal to 
provide 
information 
(odmowa 
podania 
informacji) 

 

Yes (tak)  

Homeless person or person affected by exclusion 
from access to housing 
(osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z 
dostępu do mieszkań) 

No (nie)  

Yes (tak)  

A person with disabilities 
(osoba z niepełnosprawnościami) 

No (nie)  

Refusal to 
provide 
information 
(odmowa 
podania 
informacji) 

 

Yes (tak)  

A person in a different social disadvantage (answer 
„yes’ if you are from non-urban municipalities) 
(osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej; 
odpowiedź „tak” dotyczy osób z gmin niemiejskich) 
 

No (nie)  

Refusal to 
provide 
information 
(odmowa 
podania 
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informacji) 

Yes (tak)  

10. Expected forms of 

disability support 

(Oczekiwane formy 

wsparcia w związku z 

niepełnosprawnością) 

 

 

 
 

I, the undersigned hereby declare that: 

(Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że: ) 

 

1. I have been informed that the project is implemented under the Operational 

Program Knowledge Education Development (POWER) 2014-2020, Priority Axis 

III Higher education for economy and development, Measure 3 3.5 

Comprehensive programs of higher education institutions and co-financed by the 

European Social Fund; 

(Zostałem/am poinformowany/a, że projekt realizowany jest w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) 2014 -2020, Osi priorytetowej 

III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3 3.5 Kompleksowe 

programy szkół wyższych i jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego); 

2.  I express the will to voluntarily participate in the project and agree to 

participate in the recruitment proces; 

(Wyrażam wolę dobrowolnego uczestnictwa w projekcie oraz zgodę na udział 

w postępowaniu rekrutacyjnym); 

3. I have read the rules for participation in the Project included in the 

Organizational Regulations of the project and detailed recruitment rules, I accept 

all the provisions of the above-mentioned regulations and meet eligbility criteria 

entitling to participate in the project; 

(Zapoznałem/am się z zasadami udziału w Projekcie zawartymi w Regulaminie 

organizacyjnym projektu oraz szczegółowymi zasadami rekrutacji, akceptuję 

wszystkie postanowienia ww. regulaminów oraz spełniam kryteria kwalifikowalności 

uprawniające do udziału w projekcie); 

4. I declare to participate in questionnaire and evaluation research for the needs of 

the project; 

(Deklaruję uczestnictwo w badaniach ankietowych oraz ewaluacyjnych na potrzeby 

projektu); 

5. I undertake to provide information about my situation after leaving the project; 

(Zobowiązuję się do przekazania informacji na temat mojej sytuacji po opuszczeniu 

projektu); 
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6. I undertake to inform immediately the Project Coordinator about any changes of 

any personal and contact details entered in the declaration of participation in the 

project and about any changes in my professional situation (e.g. to take up 

employment); 

(Zobowiązuję się do natychmiastowego informowania Realizatora Projektu o zmianie 

jakichkolwiek danych osobowych i kontaktowych wpisanych w deklaracji uczestnictwa 

w projekcie oraz o zmianie swojej sytuacji zawodowej (np. podjęcie zatrudnienia). 

 

Be forewarned of the responsibility for making a false statement or concealing the 

truth, I hereby declare that the data contained in the Application Form is true. 

 

(Uprzedzony/a o odpowiedzialności za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub 

zatajenie prawdy niniejszym oświadczam, że dane zawarte w Formularzu 

zgłoszeniowym są  zgodne z prawdą). 

 
 
 
 
 
 
 
…..………………………………………                                                                           …………………………………………………. 
PLACE AND DATE    LEGIBLE SIGNATURE OF A PROJECT PARTICIPANT 
(MIEJSCOWOŚĆ I DATA)                                                               (CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU) 
 
  


