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Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
do projektu „Z POWER-em w życie ” nr POWR.01.02.01-12-0142/19 

 

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy, 
Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego 

Funduszu Społecznego 

 

Beneficjent Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego 

Uzupełnia osoba przyjmująca dokument 

Numer 

 
 

ZPZ/… 

 
 
 

…………………………………………………….……..………………….. 
data i godzina wpływu, podpis osoby przyjmującej 

 
WYPEŁNIA KANDYDAT/-KA NA UCZESTNIKA/-CZKĘ PROJEKTU 

Dane podstawowe 

1. Imię  

2. Nazwisko   

3. Płeć  (zaznaczyć X)  Kobieta  Mężczyzna 

4. Wiek w chwili przystąpienia do 

projektu 
 

5. PESEL  

Brak PESEL  Tak   Nie  

6. Wykształcenie (zaznaczyć X) 

 brak  podstawowe  gimnazjalne 
 ponadgimnazjalne

1
 

 

 policealne  licencjackie 
 magisterskie 

 

Dane kontaktowe: 

1. Województwo  

2. Powiat  

3. Gmina  

4. Miejscowość  

5. Ulica
2
  

6. Numer budynku/lokalu  

7. Kod pocztowy  

                                                                 
1 Wykształcenie ponadgimnazjalne – zasadnicza szkoła zawodowa, liceum ogólnokształcące lub technikum. 
2 W przypadku braku ulicy wpisać miejscowość.  
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8. Telefon kontaktowy   

9. Obszar według stopnia urbanizacji 

(DEGURBA)
3  

10. Adres e-mail  

Status kandydata na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu (zaznaczyć odpowiednio X): 

1. Osoba bezrobotna
4
 zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy  TAK  NIE 

2. Osoba bezrobotna niezarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy  TAK  NIE 

3. Osoba pracująca  TAK  NIE 

4. Osoba bierna zawodowo
5
  TAK  NIE 

5. Osoba uczestnicząca w kształceniu  formalnym w trybie stacjonarnym  TAK  NIE 

6. Osoba uczestnicząca w okresie ostatnich 4 tygodni w szkoleniach
6
 finansowanych ze 

środków publicznych 
 TAK  NIE 

Dane dodatkowe (zaznaczyć odpowiednio X): 

1. Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, 

osoba obcego pochodzenia 
 TAK  NIE 

 ODMOWA PODANIA 

INFORMACJI 

2. Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do 

mieszkań 
 TAK  NIE 

3. Osoba z niepełnosprawnościami  TAK  NIE 
 ODMOWA PODANIA 

INFORMACJI 

4. Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób 

pracujących w tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi 

pozostającymi na utrzymani  

 TAK  NIE 

5. Osoba żyjąca w  gospodarstwie składającym się z jednej osoby 

dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu   
 TAK  NIE 

6. Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż 

wymienione powyżej)  
 TAK  NIE 

 

Oświadczam że:  

 Zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie i w pełni akceptuję jego 

zapisy oraz z własnej inicjatywy wyrażam zgodę na uczestnictwo w projekcie. 

                                                                 
3
Miasto, małe miasto lub przedmieście, obszar wiejski,  

4 Osoba bezrobotna - osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia. Niezależnie od spełnienia powyższych 
przesłanek, zarejestrowani bezrobotni są zaliczani do osób bezrobotnych. Osobami bezrobotnymi są zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu BAEL, jak i osoby 
zarejestrowane jako bezrobotne. Definicja nie uwzględnia studentów studiów stacjonarnych, nawet jeśli spełniają powyższe kryteria. Osoby kwalifikujące się do 
urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), są również osobami 
bezrobotnymi. Taka sytuacja ma miejsce w momencie gdy np. osoba bezrobotna urodziła dziecko, niemniej w związku z tym, iż jest niezatrudniona nie pobiera od 
pracodawcy świadczeń z tytułu urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego. W związku z tym, należy ją traktować jako osobę bezrobotną. 
5 Osoba bierna zawodowo - osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). Studenci studiów stacjonarnych są 
uznawani za osoby bierne zawodowo. Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w 
okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), są uznawane za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako 
bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). Osoby prowadzące działalność na własny rachunek (w tym członek rodziny bezpłatnie pomagający 
osobie prowadzącej działalność) nie są uznawane za bierne zawodowo. Osoby przebywające na urlopie wychowawczym należy uznawać za bierne zawodowo 
zgodnie z definicją osoby biernej zawodowo. 
6 Szkolenie - pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do 
wykonywania pracy 
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 W przypadku zakwalifikowania się do projektu zobowiązuję się do uczestnictwa we wszystkich 

zaplanowanych i dotyczących mnie zajęciach, podpisywania list obecności, wypełniania ankiet 

ewaluacyjnych i innych wymaganych dokumentów. 

 Zostałem/am poinformowany/na, że projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.          

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku w dokumentacji fotograficznej tworzonej na 

potrzeby realizacji projektu, promocji oraz sprawozdawczości. 

 

Ja, niżej podpisany/-a, świadomy/-a odpowiedzialności cywilnej (wynikającej z Kodeksu Cywilnego) za 

składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą , oświadczam, iż dane podane w niniejszym Formularzu 

zgłoszeniowym oraz w Oświadczeniach projektu „Z POWER-em w życie” stanowiących uzupełnienie i integralną część 

„Formularza zgłoszeniowego”, są zgodne z prawdą i z okazanym dowodem tożsamości. 

 

 

................................................                                       .................................................................... 
Miejscowość, data                                   Czytelny podpis Kandydata/-tki na Uczestnika/-czkę projektu7 

 

 

                                                                 
7 W przypadku osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna. 


