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Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 

DANE PROJEKTU 

Nr: POWR.01.02.01-10-0014/17 
Nazwa projektu: „Udany start na rynku pracy” 

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,  Oś Priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy,  
Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, 

 Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego 

DANE OSOBOWE 

Nazwisko   

Imię (imiona)   

PESEL            Płeć 

Wiek  ☐  Kobieta       ☐  Mężczyzna 

Adres zamieszkania/dane kontaktowe 

Województwo  łódzkie Powiat   

Obszar 

☐   Duży obszar miejski (ludność >50.000 i 
duża gęstość zaludnienia) 

☐   Mały obszar miejski (ludność >5.000 i 
średnia gęstość zaludnienia)       

☐   Obszar wiejski 

Gmina   

Kod pocztowy  

Poczta  

Ulica/miejscowość  
Numer 
domu 

 
Numer 
lokalu 

 

Telefon stacjonarny         ☐   Nie posiadam 

Telefon komórkowy         ☐   Nie posiadam 

Adres e-mail  ☐   Nie posiadam 

WYKSZTAŁCENIE 

Wykształcenie 

☐  BRAK (brak formalnego wykształcenia) ISCED 0 
 

☐  PODSTAWOWE (Szkoła podstawowa) ISCED 1 
 

☐  GIMNAZJALNE (Gimnazjum) ISCED 2 
 

☐  PONADGIMNAZJALNE (Liceum, liceum profilowane, technikum, technikum 
uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa) ISCED 3 

 

☐  POLICEALNE (Szkoła policealna) ISCED 4 
 

☐  WYŻSZE (pełne i zakończone wykształcenie na poziomie wyższym) ISCED 5-8 
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STATUS UCZESTNIKA NA RYNKU PRACY W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU 

Zatrudnienie 

☐  BRAK = osoba:  ☐ bezrobotna*/ ☐ długotrwale bezrobotna† zarejestrowana  
w  PUP 

☐  BRAK = osoba bezrobotna niezarejestrowana w PUP 

☐  BRAK = osoba bierna zawodowo 

☐  zatrudniona 

☐  osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą 

Doświadczenie 
zawodowe 

☐  osoba bez stażu zawodowego 

☐  osoba ze stażem zawodowym do 1 roku 

☐  osoba ze stażem zawodowym pow. 1 roku 

Kwalifikacje 
zawodowe 

☐  osoba bez  kwalifikacji zawodowych 

☐  osoba posiadająca kwalifikacje zawodowe 

ZNAJOMOŚĆ OBSŁUGI KOMPUTERA 

Poziom obsługi 
komputera 

☐  brak umiejętności obsługi  komputera 

☐  podstawowa lub wyższa umiejętność obsługi  komputera 

DANE DODATKOWE 

Osoba z niepełnosprawnościami 
☐  Tak                          ☐  Nie 

☐  odmowa podania informacji 

Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (inne niż 
wymienione powyżej) 

☐ Tak                           ☐  Nie 

☐  odmowa podania informacji 

ANALIZA POTRZEB DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 

Sala bez barier architektonicznych ☐  Tak                          ☐  Nie 

Dostosowanie infrastruktury komputerowej ☐  Tak                          ☐  Nie 

Dostosowanie akustyczne ☐  Tak                          ☐  Nie 

Alternatywne formy przygotowania materiałów projektowych ☐  Tak                          ☐  Nie 

Sala bez barier architektonicznych ☐  Tak                          ☐  Nie 

Jakie inne materiały/ narzędzia mogą pomóc w nauce: 
 
 
 

                                                           
* Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020  osoby 
bezrobotne to 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. 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 w rozumieniu Wytycznych, o których mowa powyżej.   
† Definicja pojęcia „długotrwale bezrobotny" 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). 
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Inne indywidualne potrzeby uczestnika: 
 
 
 

 

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że: 
1. zgodnie z wypełnionym powyżej formularzem rekrutacyjnym jestem osobą  która spełnia łącznie trzy 

warunki:  tj.:  

 nie pracuję ( jestem osobą bezrobotną lub bierną zawodowo),  

 nie kształcę  się (tj. nie uczestniczę w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym)  

 nie szkolę  się (tj. nie uczestniczę w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie 
lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania 
pracy. 

2. Oświadczam, że nie brałem/nie brałam udziału w tego typu formie aktywizacji finansowanej ze 
środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni. (Kształcenie formalne w trybie stacjonarnym 
rozumiane jest jako kształcenie w systemie szkolnym na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, 
szkół ponadgimnazjalnych, jak również kształcenie na poziomie wyższym w formie studiów wyższych 
lub doktoranckich realizowanych w trybie dziennym) . 

3. Oświadczam, iż nie korzystam z tego samego typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych 
przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

4. Oświadczam, że: 

 zostałem/am poinformowany/a, że kursy i inne formy wsparcia w projekcie mogą odbywać się w innej 
miejscowości niż moje miejsce zamieszkania; 

 zostałem/am poinformowany/a, że ww. projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; 

 zostałem/am poinformowany/a o możliwości odmowy podania danych wrażliwych; 

 zostałem/am poinformowany/a, że złożenie niniejszego Formularza Zgłoszeniowego nie jest 
równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w projekcie; 

 uprzedzony/a  o odpowiedzialności cywilnej (wynikającej z Kodeksu Cywilnego) za składanie 
oświadczeń niezgodnych z prawdą, niniejszym oświadczam, że informacje są zgodne ze stanem 
faktycznym i prawnym; 

 wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Beneficjenta - J&C GROUP Karolina 
Chadzypanagiotis-Jurkiewicz na potrzeby realizacji projektu; 

 wyrażam zgodę na publikację zdjęć/nagrań z Projektu z moim udziałem, na stronie internetowej 
Realizatora oraz na innych materiałach promocyjnych Projektu. 

 
 
 
 
 ……………………………………...............      ……………………………………............... 
           Miejscowość, data         Czytelny podpis 
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