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           Załącznik nr 7 

 
Zakres danych osobowych sta żysty 

projektu „Z nauki do biznesu – II edycja” w ramach Priorytetu VIII, Działania 8.2, Poddziałania 8.2.1  
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2 013 

 
Dane wspólne  
Lp. Nazwa 

1 Nazwa projektu: „ Z nauki do biznesu – II edycja” 
2 Nr projektu: PO KL 08.02.01-04-009/12 
3 Priorytet, w ramach którego realizowany jest projekt: priorytet VIII „ Regionalne kadry gospodarki” 
4 Działanie, w ramach którego jest realizowany projekt: 8.2 „Transfer wiedzy” 
5 Poddziałanie, w ramach którego realizowany jest projekt: 8.2.1 „Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw” 

 
Dane Uczestnika projektu 
 
 Lp. Nazwa  

Dane uczestnika 

1 Imię (imiona)  

2 Nazwisko  

3 Wiek w chwili przystępowania do projektu  

4 PESEL  
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5 Wykształcenie  

6 
Opieka nad dziećmi do lat 7 lub opieka nad osobą zależną 
 
 

 

 

Dane kontaktowe 

7 Ulica  
8 Nr domu  

9 Nr lokalu  

10 Miejscowość  

11 Obszar 
Obszar miejski   
Obszar wiejski  

12 Kod pocztowy  
13 Województwo  
14 Powiat  

15 Telefon stacjonarny lub komórkowy  

16 Adres poczty elektronicznej (e-mail)  

Dane dodatkowe 

17 
Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia 
do projektu 

Zatrudniony /Wolontariusz1)  

w tym 

Rolnik 
Samozatrudniony 
Zatrudniony w mikroprzedsiębiorstwie 
Zatrudniony w małym przedsiębiorstwie 
Zatrudniony w średnim przedsiębiorstwie 
Zatrudniony w dużym przedsiębiorstwie 
Zatrudniony w administracji publicznej 

Zatrudniony w organizacji pozarządowej 
18 Rodzaj przyznanego wsparcia Staże 
192) Data rozpoczęcia udziału w projekcie  
203) Data zakończenia udziału w projekcie  

21 
Zakończenie udziału osoby we wsparciu zgodnie z zaplanowaną dla niej ścieżką 
uczestnictwa 

Tak/Nie 

22 Powód wycofania się z proponowanej formy wsparcia  

 
                                                 
1) właściwe podkreślić. 
2) data podpisania umowy z uczestnikiem projektu 
3) data uzyskania pozytywnego wyniku z egzaminu dyplomowego bądź data przerwania udziału w projekcie przez uczestnika projektu 
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……………………………                                                         Bydgoszcz,  
       (Pieczęć Uczelni)          ……………………………………………………..  
           (miejscowość, data i podpis uczestnika projektu) 
 
Objaśnienia do wypełnienia załącznika:     
 
1. Dane uczestnika projektu, o których mowa w pkt 5 dotyczące wykształcenia: 
c) „wyższe” - oznacza osobę, która posiada wykształcenie wyższe (uzyskując tytuł licencjata lub inżyniera lub magistra). 
 
2. Dane dodatkowe, o których mowa w pkt 17 dotyczące miejsca zatrudnienia: 
Zgodnie z przypisami zawartymi w Szczegółowym Opisie Priorytetów (nr 13 i 38), ilekroć w opisie Priorytetów II, VI i VIII jest mowa o przedsiębiorcy, rozumie się przez to 
przedsiębiorcę w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t. j. Dz. U. z 2013 r.,  poz. 672, z późn. zm.), który stanowi, że przedsiębiorcą 
jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu 
działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Działalnością gospodarczą 
jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, 
wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły (art. 2), z zastrzeżeniem art. 3. 
Ponadto, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. (weszło w życie 1 stycznia 2009 r.) uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym 
rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu WE (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) przyjęto następujące definicje przedsiębiorstw: 
Mikroprzedsiębiorstwo – jest to przedsiębiorstwo zatrudniające do 9 pracowników włącznie i którego roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów EUR. 
Małe przedsiębiorstwo – jest to przedsiębiorstwo zatrudniające do 49 pracowników włącznie i którego roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów EUR. 
Średnie przedsiębiorstwo – jest to przedsiębiorstwo zatrudniające do 249 pracowników włącznie i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR a/lub całkowity bilans roczny 
nie przekracza 43 milionów EUR. 
Duże przedsiębiorstwo – jest to przedsiębiorstwo, które nie kwalifikuje się do żadnej z ww. kategorii przedsiębiorstw. 
 
3.Uczelnia rozumiana jest odpowiednio również jako przedsiębiorstwo.   
 


