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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
DO PROJEKTU „MAMA NA RYNKU PRACY” 

 

.......................................................................................................................... 
(godzina, data wpływu i podpis osoby przyjmującej dokumenty) 

 

FORMULARZ NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI A ODPOWIEDNIE POLA  ZAZNACZYĆ ZNAKIEM „X” 

INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDSIĘBIORSTWIE 

Nazwa 

przedsiębiorstwa 

 

 

Tel. stacjonarny  

 

Fax  

E-mail  

 

NIP  

REGON  

 

PKD1  

Adres siedziby 

głównej 

przedsiębiorstwa 

 

Miejscowość:.............................................................................................. 

Ulica: .................................................. Nr domu: ............... Nr lokalu .......... 

Kod pocztowy: ................... Powiat: ...................... Woj.: ............................... 

Adres jednostki 

organizacyjnej 

przedsiębiorstwa 

(jeśli siedziba 

główna nie mieści 

się na terenie woj. 

lubelskiego) 

     □ FILIA                                   □ DELEGATURA  

Miejscowość:.............................................................................................. 

Ulica: .................................................. Nr domu: ............... Nr lokalu .......... 

Kod pocztowy: ................... Powiat: ...................... Woj.: ............................... 

Wielkość 

przedsiębiorstwa2 

□ MIKRO                           □ MAŁE              □ ŚREDNIE 

Członkostwo w PL 

„Lewiatan” 

□TAK                         □NIE 

1Należy wpisać główny przedmiot działalności przedsiębiorstwa. 

2Do celów projektu za mikroprzedsiębiorcę, małego lub średniego przedsiębiorcę uznaje się przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów art.4 ust.1 

o swobodzie działalności gospodarczej oraz spełniającego warunki określone w załączniku I do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 364/2004 z dn. 

25blutego 2004 r. zmieniającym Rozporządzenie Komisji (WE) nr 70/2001 i rozszerzające jego zakres w celu włączenia pomocy do badań i rozwoju 

(Dz. Urz. WE nr L 63 z 28 lutego 2004 oraz w Załączniku I do Rozp. Komisji WE nr 70/2001 z dn. 12 stycznia 2001 w sprawie zastosowania art. 87 

i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE nr L 10 z 13 stycznia 2001 r.) Kwalifikator 

MŚP zgodny z definicją zawartą w wyżej wymienionym rozporządzeniu znajduje się na stronie: http://www.parp.gov.pl/index/index/72. Zgodnie 

z założeniami projektu wsparciem mogą zostać objęte przedsiębiorstwa mikro, małe i średnie. 
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INFORMACJE PODSTAWOWE O KANDYDACIE NA UCZESTNIKA PROJEKTU 

□ PRZEDSIĘBIORCA3                                         □ PRACOWNIK4              

Imiona  

i nazwisko 

 

PESEL  Tel. komórkowy  

E-mail  Tel. stacjonarny  

Miejsce 

zamieszkania 

 

Miejscowość: .................................................................................................... 

Ulica: ......................................................... Nr domu: ............... Nr lokalu: .........  

Kod pocztowy: ................... Powiat: ................................. Woj.: ............................ 

Adres  
korespondencyjny 
(jeżeli inny niż  
zamieszkania) 
 

 

Miejscowość: .................................................................................................... 

Ulica: ......................................................... Nr domu: ............... Nr lokalu: .........  

Kod pocztowy: ................... Powiat: ................................. Woj.: ............................ 

Stanowisko  

w przedsiębiorstwie 

 

 

1Właściciel, Członek Zarządu lub Rady Nadzorczej przedsiębiorstwa 

2Pracownik zatrudniony na stanowisku menedżera. Należy dołączyć zaświadczenie o oddelegowaniu pracowników 

przedsiębiorstwa do uczestnictwa w projekcie stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego formularza zgłoszeniowego. 

 

JA NIŻEJ PODPISANA/Y OŚWIADCZAM, ŻE: 

 Zapoznałam/em się z zasadami udziału w ww. projekcie zawartymi w Regulaminie Projektu: 

„Mama na rynku pracy”. Jednocześnie akceptuję wszystkie warunki Regulaminu, 

 Wyrażam zgodę na prowadzenie wobec mojej osoby dalszego postępowania rekrutacyjnego, 

mającego na celu weryfikację kwalifikowalności do udziału w projekcie, 

 Zostałam/em poinformowana/y, że Projekt jest współfinansowany z Funduszy Norweskich 2014-

2021, Programu "Dialog Społeczny - Godna Praca", 

 Mam świadomość, iż wszelkie dokumenty przekazane do PL „Lewiatan” stają się własnością 

Związku i nie mam prawa żądać ich zwrotu, 
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 Wyrażam zgodę na udział w badaniach ankietowych i testach sprawdzających poziom wiedzy oraz 

na poddawanie się obserwacji trenerów. Badania będą przeprowadzane przed, w trakcie i po 

zakończeniu udziału w szkoleniach, 

 Mam świadomość, iż złożenie Formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne  

z zakwalifikowaniem do udziału w projekcie, 

 Uprzedzona/y o odpowiedzialności za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie 

prawdy, niniejszym oświadczam, że informacje przekazane na temat Przedsiębiorstwa  

w niniejszym Zgłoszeniu Uczestnictwa są zgodne z prawdą. 

 W przypadku akceptacji mojego zgłoszenia oświadczam, że: 

1) deklaruję udział w Projekcie „Mama na rynku pracy”, realizowanym przez Pracodawców Lubelszczyzny 
„Lewiatan”, finansowane przez Norwegię poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021 w ramach Programu 
"Dialog Społeczny - Godna Praca". 
 
2) spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające mnie do udziału w Projekcie określone  
w § 3 pkt. 1 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Mama na rynku pracy”. 
 
3) zapoznałam/em się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa projekcie „Mama na rynku pracy” i tym 
samym zobowiązuję się do systematycznego udziału w formach wsparcia, do których zostałam/em 
zakwalifikowana/y. 
 
4) wyrażam zgodę na poddanie się badaniom ewaluacyjnym w trakcie realizacji Projektu 
oraz po jego zakończeniu. 
 
5) zostałam/em pouczona/y o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą. 
 
6) zostałam/em poinformowany, że Projekt jest współfinansowany z Funduszy Norweskich 2014-2021  
w ramach Programu "Dialog Społeczny - Godna Praca". 
 

 

.............................................      ....................................................................................... 
(miejscowość i data)      (czytelny podpis kandydata) 

 
 
 
 

.............................................      ............................................................................................. 
 (miejscowość i data)      (czytelny podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej 
        za podejmowanie decyzji wiążących w imieniu  
                Przedsiębiorstwa)  
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Załącznik nr 1 – dotyczy kandydatów na uczestników projektu, będących pracownikami zatrudnionymi na stanowisku menedżera 

i / lub Pracownika 

 

ZAŚWIADCZENIE O ODDELEGOWANIU PRACOWNIKÓW PRZEDSIĘBIORSTWA DO 
UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „MAMA NA RYNKU PRACY” 

 

Listę należy wypełnić drukowanymi literami 

Lp. Imię Nazwisko PESEL Miejsce zatrudnienia (miejscowość) Nazwa przedsiębiorstwa 

 

1. 

     

 

2. 

     

 

3. 

     

 

Niniejszym zaświadczam, że oddelegowuję wyżej wymienionych pracowników na szkolenie w ramach 

projektu „Mama na rynku pracy” .  

 

 

.............................................      ............................................................................................. 

 (miejscowość i data)      (czytelny podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej 

        za podejmowanie decyzji wiążących w imieniu  

                Przedsiębiorstwa) 

 

 

 

    


