
 
 

                               

Załącznik nr 2 do Regulaminu udziału w projekcie 

DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE 

„Pracownik kręgosłupem przedsiębiorstwa” nr RPLU.10.03.00-06-0007/18 

Imię i nazwisko  ……………………………………………………………………………………………………….. 

PESEL  …………………………………………………………………………………………………………………….. 

Ja niżej podpisany (a) oświadczam, iż: 

 zapoznałem/am się z Regulaminem Projektu ,,Pracownik kręgosłupem przedsiębiorstwa” akceptuję jego warunki 

i zgodnie z wymogami jestem uprawniony/a do uczestnictwa w nim, 

 spełniam kryteria kwalifikowalności projektu (poniższe warunki są spełnione łącznie): 

 jestem pracownikiem
1
 zatrudnionym w przedsiębiorstwie z terenu woj. lubelskiego  

 jestem osobą zamieszkującą wg Kodeksu Cywilnego na terenie woj. lubelskiego  

 jestem osobą w wieku aktywności zawodowej
2
 

 jestem w grupie podwyższonego ryzyka zachorowania z przyczyn zawodowych na choroby kręgosłupa i 

układu ruchu
3
 

 zostałem/am poinformowany/a, że w/w Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego, 

 wyrażam zgodę na udział w badaniach ankietowych, 

 Uprzedzony/a o odpowiedzialności cywilnej (wynikającej z Kodeksu Cywilnego) za składanie oświadczeń niezgodnych z 

prawdą, niniejszym oświadczam, że ww. informacje  są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym. 

Deklaruję chęć udziału w Projekcie „Pracownik kręgosłupem przedsiębiorstwa” nr projektu RPLU.10.03.00-06-0007/18 

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest 

przez Proesa Sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programy Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś 

priorytetowa 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, Działanie 10.3 Program polityki zdrowotnej.  

 

Miejscowość ………………….., dnia  ………………………………………….. 

Czytelny podpis uczestnika/czki projektu ........................................................................     

                                                           
1
 Pracujący to osoby w wieku 15 lat i więcej, które wykonują pracę, za którą otrzymują wynagrodzenie, z której czerpią zyski lub korzyści rodzinne lub osoby posiadające zatrudnienie 

lub własną działalność, które jednak chwilowo nie pracowały ze względu na np. chorobę, urlop, spór pracowniczy czy kształcenie się lub szkolenie. Osoby prowadzące działalność na 
własny rachunek – prowadzące działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne lub estepraktykę zawodową – są również uznawane za pracujących, o ile spełniony jest jeden z poniższych 
warunków: 1) Osoba pracuje w swojej działalności, praktyce zawodowej lub gospodarstwie rolnym w celu uzyskania dochodu, nawet  jeżeli przedsiębiorstwo nie osiąga zysków. 2) 
Osoba poświęca czas na prowadzenie działalności gospodarczej, praktyki zawodowej czy gospodarstwa rolnego, nawet jeżeli nie zrealizowano żadnej sprzedaży lub usług i nic nie 
wyprodukowano (np.: rolnik wykonujący prace w celu utrzymania swojego gospodarstwa; architekt spędzający czas w oczekiwaniu na klientów w swoim biurze; rybak naprawiający 
swoją łódkę czy siatki rybackie, aby móc dalej pracować; osoby uczestniczące w konwencjach lub seminariach). 3) Osoba jest w trakcie zakładania działalności gospodarczej, 
gospodarstwa rolnego lub praktyki zawodowej; zalicza się do tego zakup lub instalację sprzętu, zamawianie towarów w ramach przygotowań do uruchomienia działalności. Bezpłatnie 
pomagający członek rodziny uznawany jest za osobę pracującą, jeżeli wykonywaną przez siebie pracą wnosi bezpośredni wkład w działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne lub 
praktykę zawodową będącą w posiadaniu lub prowadzoną przez spokrewnionego członka tego samego gospodarstwa domowego. Osoby przebywające na urlopie macierzyńskim / 
rodzicielskim (jako świadczenie pracownicze, którym zapewnia płatny lub bezpłatny czas wolny od pracy do momentu porodu i obejmuje późniejszą krótkoterminową opiekę nad 
dzieckiem) są uznawane za „osoby pracujące”. 
2
 Jestem osobą aktywną zawodową lub jestem osobą gotową podjąć zatrudnienie 

3
 
3
 Przez pracę w grupie podwyższonego ryzyka rozumie się pracę w warunkach długotrwale negatywnych staż wynosi odpowiednio: dla stanowisk produkcyjnych staż 3 m-ce, 

robotników budowlanych staż 3 m-ce, pracowników biurowych staż 4 m-ce oraz pracowników handlowych 4 m-ce. 


