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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU PROJEKTU 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA 
CYKL SZKOLENIOWY DLA UCZNIÓW KLAS VII i VIII  

Projekt nr POWR.03.01.00-00-U104/17 „Podlaska Akademia Młodego Inżyniera” realizowany przez Politechnikę Białostocką  
w ramach Działania 3.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 

 
Deklaruję udział dziecka w zajęciach w ramach projektu „Podlaska Akademia Młodego Inżyniera” (PAMI-UCZNIOWIE). 

Oświadczam, iż zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem PAMI-UCZNIOWIE dostępnym na stronie internetowej (www.pami.pb.edu.pl) 
i akceptuję jego postanowienia. 

 
DANE DOTYCZĄCE UCZESTNIKA (należy zaznaczyć znakiem „x” i /lub uzupełnić) 
DANE OSOBOWE 
Imię/imiona  

Nazwisko  

PESEL 
(jeśli uczestnik nie posiada numeru PESEL, należy 
wpisać serię i numer dokumentu tożsamości) 

 

           
 

Płeć □  Kobieta □  Mężczyzna 

Wiek (w chwili przystąpienia do projektu)  

STATUS UCZESTNIKA NA RYNKU PRACY (w chwili przystąpienia do projektu) 

□  osoba bierna zawodowo, w tym osoba ucząca się (w trybie dziennym) 
STATUS UCZESTNIKA W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU (proszę zaznaczyć znakiem „x”)  
Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, 
osoba obcego pochodzenia □  TAK □  NIE □  ODMOWA PODANIA INFORMACJI 

Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań □  TAK □  NIE  

Osoba z niepełnosprawnościami □  TAK □  NIE □  ODMOWA PODANIA INFORMACJI 
Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez  osób 
pracujących □  TAK □  NIE  

w tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi  
na utrzymaniu □  TAK □  NIE  

Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej 
i dzieci pozostających na utrzymaniu □  TAK □  NIE  

Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione 
powyżej) □  TAK □  NIE □  ODMOWA PODANIA INFORMACJI 

 
Zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.)  wyrażam 
zgodę na przetwarzanie i publikację wizerunku dziecka utrwalonego podczas zajęć PAMI-UCZNIOWIE w materiałach  
o charakterze informacyjnym, promocyjnym oraz na stronie internetowej. Zgoda obejmuje wielokrotne wykorzystanie wizerunku w celach 
komercyjnych, w tym promocji i reklamy bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w szczególności w publikacjach elektronicznych, w tym 
w sieci Internet, prasie, telewizji, broszurach, ulotkach, gazetkach itp. Jestem świadoma/y, że promocja będzie odbywać się poprzez 
zamieszczanie zdjęć i materiałów filmowych na stronie internetowej oraz we wszelkich drukowanych materiałach. Jednocześnie oświadczam, 
iż niniejszej zgody udzielam nieodpłatnie. 

 
 

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

data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 
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DANE DOTYCZĄCE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO  
Imię/imiona  

Nazwisko  

Adres zamieszkania 

Województwo: 

Powiat: 

Gmina: 

Miejscowość: 

Kod pocztowy: 

Ulica: 

Numer budynku: 

Numer lokalu: 

Telefon kontaktowy  
Adres e-mail  

 
Uprzedzona/y o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy, 
niniejszym oświadczam, że podane dane są zgodne z prawdą. 
 
Jestem świadoma/y, iż w razie złożenia przeze mnie oświadczenia niezgodnego z prawdą, skutkującego po stronie Politechniki Białostockiej 
z siedzibą w Białymstoku (15-351), ul. Wiejska 45 A, obowiązkiem zwrotu środków otrzymanych na sfinansowanie udziału mojego dziecka 
w projekcie, Politechnika Białostocka będzie miała prawo dochodzić ode mnie roszczeń na drodze cywilnoprawnej. 

  

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

data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

UWAGA PONIŻSZE WYPEŁNIA PRACOWNIK POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ 
 

Forma przyznanego wsparcia    □  CYKL SZKOLENIOWY DLA UCZNIÓW KLAS VII i VIII 

Data rozpoczęcia udziału w projekcie   

Data zakończenia udziału w projekcie  

Zakończenie udziału  osoby we wsparciu 
zgodnie z zaplanowaną dla niej ścieżką 
uczestnictwa 

□  TAK □  NIE 

Ewentualny powód wycofania się  
z przyznanej formy wsparcia  
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SŁOWNIK WYJAŚNIENIE POJĘĆ UŻYTYCH W DEKLARACJI 

Obywatele należący do mniejszości - zgodnie z prawem krajowym mniejszości narodowe to mniejszość: białoruska, czeska, litewska, 
niemiecka, ormiańska, rosyjska, słowacka, ukraińska, żydowska. 
 
Mniejszości etniczne: karaimska, łemkowska, romska, tatarska. 
 
Osoby obcego pochodzenia to cudzoziemcy - każda osoba, która nie posiada polskiego obywatelstwa, bez względu na fakt posiadania 
lub nie obywatelstwa (obywatelstw) innych krajów lub osoba, której co najmniej jeden z rodziców urodził się poza terenem Polski. 
 
Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań - osoby bez dachu nad głową (osoby żyjące w surowych  
i alarmujących warunkach); bez miejsca zamieszkania (osoby przebywające w schroniskach dla bezdomnych, w schroniskach dla kobiet, 
schroniskach dla imigrantów, osoby opuszczające instytucje penitencjarne/karne/szpitale, instytucje opiekuńcze, osoby otrzymujące 
długookresowe wsparcie z powodu bezdomności - specjalistyczne zakwaterowanie wspierane). 
 
Osoba niepełnosprawna w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoba z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa  
w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 1994 nr 111, poz. 535), tj. osoba z odpowiednim orzeczeniem 
lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia. 
 
Gospodarstwo domowe bez osób pracujących - gospodarstwo domowe, w którym żaden członek nie pracuje; wszyscy członkowie są 
albo bezrobotni albo bierni zawodowo. 
Gospodarstwo domowe to jednostka (ekonomiczna, społeczna): 
− posiadająca wspólne zobowiązania, 
− dzieląca wydatki domowe lub codzienne potrzeby, 
− wspólnie zamieszkująca. 
Gospodarstwo domowe to zarówno osoba zamieszkująca samotnie, jak również grupa ludzi (niekoniecznie spokrewniona) mieszkająca pod 
tym samym adresem wspólnie prowadząca dom np. mająca przynajmniej jeden wspólny posiłek dziennie lub wspólny pokój dzienny.  
 
Gospodarstwem domowym nie jest: 
− gospodarstwo zbiorowe lub gospodarstwo instytucjonalne (jako przeciwieństwo prywatnych); przede wszystkim szpitale, domy opieki dla 

osób starszych, więzienia, koszary wojskowe, instytucje religijne, szkoły z internatem, pensjonaty, hotele robotnicze itp. Kategoria 
obejmuje aktualną sytuację uczestnika lub - w przypadku braku informacji - sytuację z roku poprzedzającego moment rozpoczęcia udziału 
w projekcie. 

Dzieci pozostające na utrzymaniu to osoby w wieku 0-17 lat oraz 18-24 lata, które są bierne zawodowo oraz mieszkają z rodzicem. Wiek 
dzieci liczony jest od daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału uczestnika w projekcie. Osoba dorosła to osoba powyżej 18 lat.  
Wiek uczestników liczony jest od daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie. Kategoria obejmuje aktualną sytuację 
uczestnika lub - w przypadku braku informacji - sytuację z roku poprzedzającego moment rozpoczęcia udziału w projekcie. 
 
Do kategorii osób w innej niekorzystnej sytuacji społecznej należy zawsze uwzględniać wskazane poniżej grupy: osoby  
z wykształceniem na poziomie ISCED 0 (przez co należy rozumieć brak ukończenia poziomu ISCED 1) będąca poza wiekiem typowym dla 
ukończenia poziomu ISCED 1, byli więźniowie, narkomani, osoby bezdomne lub wykluczone z dostępu do mieszkań, osoby 
z obszarów wiejskich. 
 

 
 

 
 
 

 
 


