
 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
 
UWAGA! Przed rozpoczęciem wypełniania formularza zgłoszeniowego do projektu należy zapoznać się 

z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Twój krok w przyszłość”. Formularz 

zgłoszeniowy do projektu należy wypełnić w sposób czytelny. Przyjmowane będą jedynie kompletne, 

poprawnie wypełnione formularze. 

 

Tytuł i numer 

projektu 
„Twój krok w przyszłość”  

WND-RPPK.07.01.00-18-0039/18 

Realizowanego w ramach Osi priorytetowej VII. Regionalny rynek pracy, działanie: 7.1. Poprawa 

sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy. 

 
 

DANE OSOBOWE KANDYDATA 

Wszystkie pola muszą być wypełnione 

Nazwisko  

Imię/Imiona  

PESEL  

Płeć  KOBIETA 

 MĘŻCZYZNA 

Wiek  

Miejsce zamieszkania/Dane kontaktowe 

Należy podać adres zamieszkania, który umożliwi również dotarcie do uczestnika projektu w 

przypadku kiedy zostanie on wylosowany do udziału w badaniu ewaluacyjnym 

Ulica  

Numer 

domu/numer lokalu 

 

Miejscowość  

Gmina  

Kod pocztowy  

Poczta  

Powiat  

Województwo  

Teren wiejski  TAK 

 NIE 



 

Telefon 

stacjonarny/Telefon 

komórkowy 

 

Adres poczty 

elektronicznej (e- 

mail) 

 

 
 

Wykształcenie  Niższe niż podstawowe ISCED 0 (brak formalnego wykształcenia) 

 Podstawowe ISCED 1 (dotyczy osób, które ukończyły szkołę 

podstawową) 

 Gimnazjalne ISCED 2 (dotyczy osób, które ukończyły gimnazjum) 

 Ponadgimnazjalne ISCED 3 (dotyczy osób które ukończyły Liceum 

ogólnokształcące, Liceum profilowane, Technikum, Uzupełniające 

Liceum ogólnokształcące, Technikum uzupełniające lub Zasadniczą 

szkołę zawodową 

 Policealne ISCED 4 

 Wyższe ISCED 5-8 

STATUS KANDYDATA NA RYNKU PRACY W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU 

Oświadczam, że jestem osobą pozostającą bez pracy: 

 TAK 

 NIE 

Jeśli TAK proszę wskazać właściwe pole: 

 Osoba bezrobotna zarejestrowana w ewidencji urzędów pracy (osoba musi dostarczyć 

zaświadczenie z urzędu pracy) 

 Osoba bezrobotna niezarejestrowana w ewidencji urzędów pracy 

 W tym osoba długotrwale bezrobotna 

 Inne 

 
 Osoba bierna zawodowo 

 W tym osoba ucząca się 

 W trybie stacjonarnym (dziennym) 

 W trybie wieczorowym/zaocznym 

 W tym osoba nieuczestnicząca w kształceniu lub szkoleniu 

 W tym inne 

Osoby bezrobotne stanowią osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie 

poszukujące zatrudnienia. Definicja uwzględnia osoby zarejestrowane jako bezrobotne zgodnie z 

krajowymi przepisami, nawet jeżeli nie spełniają one wszystkich trzech kryteriów. Osobami 

bezrobotnymi są zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu badania aktywności ekonomicznej 

ludności, jak i osoby zarejestrowane jako bezrobotne. Studenci studiów stacjonarnych uznawani są 

za osoby bierne zawodowo, nawet jeśli spełniają kryteria dla bezrobotnych zgodnie z ww. definicją. 

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 w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków z 

Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 

Osoby bierne zawodowo to osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie 

pracują i nie są bezrobotne). Studenci studiów stacjonarnych uznawani są 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), uznawane są za bierne zawodowo, chyba że są 

zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). Osoby 

prowadzące działalność na własny rachunek (w tym bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej 

działalność członek rodziny) nie są uznawane za bierne zawodowo. Status na rynku pracy jest 

określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie 

Osoba długotrwale bezrobotna- definicja różni się w zależności od wieku: 

 
 Młodzież (<25 lat)- osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy(<6 miesięcy) 

 Dorośli (25 lat lub więcej)- osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 

miesięcy) 

 

osoby o niskich kwalifikacjach to osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie. 

ISCED 3: wykształcenie ponadgimnazjalne: ma na celu uzupełnienie wykształcenia średniego i 

przygotowanie do podjęcia studiów wyższych lub umożliwienie osobom uczącym się nabycia 

umiejętności istotnych dla podjęcia zatrudnienia. Uczniowie przystępują do nauki na tym poziomie 

zwykle pomiędzy 15 a 16 rokiem życia. Programy na poziomie ISCED 3 z reguły kończą się 12 lub 13 

lat po rozpoczęciu nauki na poziomie ISCED 1 (lub mniej więcej w wieku 18 lat), przy czym najczęściej 

jest to okres 12 lat. 

Osoba z niepełnosprawnościami to osoba niepełnosprawna w świetle przepisów ustawy z dnia 27 

sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych 

(Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby 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. osoby z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym  stan 

zdrowia. 

STATUS SPOŁECZNY I EKONOMICZNY KANDYDATA W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU 

Oświadczam, że jestem: 

 Osobą należącą do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrantem, osobą obcego 

pochodzenia (dane wrażliwe). 
Cudzoziemcy na stale mieszkający w danym państwie, obywatele obcego pochodzenia lub 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 krajów lub osoba, której co najmniej jeden z rodziców urodził się 

poza terenem Polski. 

 

 TAK 

 NIE 

 Odmowa podania informacji 

 
 
 

 Osobą bezdomną lub dotkniętą wykluczeniem z dostępu do mieszkań 

1. Bez dachu nad głową (osoby żyjące w surowych i alarmujących warunkach) 

2. 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) 



 

3. Niezabezpieczone zakwaterowanie (osoby posiadające niepewny najem z nakazem eksmisji, osoby 

zagrożone przemocą) 

4. Nieodpowiednie warunki mieszkaniowe (konstrukcje tymczasowe, mieszkania substandardowe – 

lokale nienadające się do zamieszkania wg standardu krajowego, skrajne przeludnienie). 

 TAK 

 NIE 

 
 Osobą z niepełnosprawnościami (wymagane orzeczenie) (dane wrażliwe)*

 TAK 

 NIE 

 Odmowa podania informacji 

 
 Osobą przebywającą w gospodarstwie domowym bez osób pracujących.

Gospodarstwo domowe, w którym żaden członek nie pracuje. Wszyscy członkowie gospodarstwa 

domowego są albo bezrobotni albo bierni zawodowo. 

 

 TAK 

 NIE 

W tym osobą żyjącą w gospodarstwie domowym bez osób pracujących z dziećmi 

pozostającymi na utrzymaniu (Dzieci pozostające na utrzymaniu to osoby w wieku 0-17 lat oraz 

18-24 lata, które są bierne zawodowo oraz mieszkają z rodzicem/rodzicami) 

 TAK 

 NIE 

 
 Osobą żyjącą w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci 

pozostających na utrzymaniu (Osoba dorosła to osoba powyżej 18 lat. Dzieci pozostające na 

utrzymaniu to osoby w wieku 0-17 lat oraz 18-24 lata, które są bierne zawodowo oraz mieszkają z 

rodzicem)

 

 TAK 

 NIE 

 
 Osobą w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (inne niż wymienione powyżej-osoby z 

wykształceniem na poziomie ISCED 0, byli więźniowi, narkomani, osoby bezdomne lub wykluczone z 

dostępu do mieszkań, osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, których powód wykluczenia nie 

został oznaczony w pozostałych polach formularza, osoby z terenów wiejskich- DEGURBA 3) (dane 

wrażliwe- stan zdrowia)

 TAK 

 NIE 

 Odmowa podania informacji 

 Osobą opiekującą się dzieckiem i/lub osobą zależną

 TAK 

 NIE 

* W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy opisać specjalne potrzeby wynikające z 

niepełnosprawności, w celu dostosowania sali, materiałów szkoleniowych itp. pod kątem danej 

niepełnosprawności 



 

 
Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że: 

1. Zapoznałem/am się z zasadami rekrutacji oraz udziału w ”Twój krok w przyszłość” 

zawartymi w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa, akceptuję wszystkie postanowienia ww. 

Regulaminu oraz spełniam kryteria uczestnictwa w projekcie określone w ww. Regulaminie. 

2. Zostałem/am poinformowany/a, że projekt jest realizowany w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, VII. 

Regionalny rynek pracy, działanie: 7.1. Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku 

pracy. 

3. Wyrażam wolę dobrowolnego uczestnictwa w projekcie ”Twój krok w przyszłość” oraz 

zgodę na udział w postępowaniu rekrutacyjnym. 

4. Akceptuję fakt, że złożenie przeze mnie formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z 

zakwalifikowaniem do Projektu. W przypadku nie zakwalifikowania się do udziału w Projekcie 

nie będę wnosił/a żadnych roszczeń ani zastrzeżeń do Projektodawcy – CECH RZEMIOSŁ 

RÓŻNYCH W KROŚNIE, ul. J. Piłsudskiego 14 38-400 Krosno. 

5. Deklaruję uczestnictwo we wszystkich formach wsparcia w projekcie, równocześnie 

zobowiązuję się, iż w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie niezwłocznie 

poinformuję o tym fakcie Projektodawcę. 

6. Deklaruję uczestnictwo w badaniach ankietowych oraz ewaluacyjnych na potrzeby Projektu. 

7. Oświadczam, że nie jestem zatrudniony/a na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, 

mianowania, spółdzielczej umowy o pracę oraz na podstawie umów prawa cywilnego, a także 

nie prowadzę działalności gospodarczej. 

8. Zostałem poinformowany/a o możliwości odmowy podania danych wrażliwych dotyczących 

mojego statusu społecznego. 

9. Zobowiązuję się do natychmiastowego informowania Projektodawcy o zmianie jakichkolwiek 

danych osobowych i kontaktowych wpisanych w Formularzu Zgłoszeniowym oraz o zmianie 

swojej sytuacji zawodowej (np. podjęcie zatrudnienia). 

 

 
Uprzedzony/a o odpowiedzialności za złożenie oświadczeń niezgodnych z prawdą niniejszym 

oświadczam, że dane zawarte w Formularzu zgłoszeniowym są zgodne z prawdą. 
 
 
 

 
…..……………………………………… …………………………………………… 

MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU 

 

OŚWIADCZENIA 


