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Załącznik nr 1 do Regulaminu Projektu 

  
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  

 
„Od Aktywności do Zatrudnienia - kompleksowe wsparcie  

osób bezrobotnych i biernych zawodowo”. 
Nr Projektu: RPOP.07.02.00-16-0001/16-00 

 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego  
na lata 2014-2020 Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 
1. Należy wypełnić czytelnie (najlepiej drukowanymi literami) 
2. Należy wypełnić wszystkie wymagane pola 
3. W miejscach wyboru należy postawić krzyżyk 

 

INFORMACJE O KANDYDACIE 

1. Imię/Imiona 
 

 

2. Nazwisko 
 

 

3. Obywatelstwo 
 

 

4. Płeć 
 

   Kobieta                             Mężczyzna 

5. Pesel 
 

 

6. Data i miejsce urodzenia 
 

 

7. Wiek w chwili przystąpienia 
do projektu 

 

8. Miejsce zamieszkania:1 
 
województwo: ……………………………….  powiat …………………………….. gmina …………………………… 
 
miejscowość ………………………………ulica …………………………………… nr domu ……… nr lokalu……. 
 
kod pocztowy …………………………………. poczta …………………………………..                

                                                           
1Zgodnie z art. 25 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93), „Miejscem zamieszkania osoby 

fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu” 
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9. Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż zamieszkania) 

 

miejscowość…………………………………. ulica ……………………….………nr domu …….. nr lokalu …… 

 

kod pocztowy …………………………………. poczta …………………………………..  

10. Numer telefonu 
 

 

11. Adres e-mail 
 

 

12. Wykształcenie 
 

 

 Brak (brak formalnego wykształcenia) ISCED 0 

 Podstawowe (kształcenie ukończone na poziomie szkoły podstawowej) ISCED 1 

 Gimnazjalne (kształcenie ukończone na poziomie szkoły gimnazjalnej) ISCED 2 

 Ponadgimnazjalne (na poziomie szkoły średniej lub zasadniczej szkoły zawodowej) ISCED 

3 

 Policealne (na poziomie wyższym niż kształcenie na poziomie szkoły średniej, które 

jednocześnie nie jest wykształceniem wyższym) ISCED 4 

 Wyższe (na poziomie studiów krótkiego cyklu ISCED 5, studiów wyższych licencjackich – 

ISCED 6, magisterskich – ISCED 7, doktoranckich – ISCED 8). 

 

13. Stopień niepełnosprawności, zgodnie z orzeczeniem: 
 

 Nie posiadam 

 Lekki stopień niepełnosprawności 

 Umiarkowany stopień niepełnosprawności  

 Znaczny stopień niepełnosprawności  
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14. Status Kandydata na rynku pracy:  
(informacje na potrzeby badania przynależności do grupy docelowej) 

 

Jestem osobą: 

 bezrobotną2, w tym: 

 do12 m-cy 

 od 12 do 24 m-cy (długotrwale bezrobotną)  

 powyżej 24 m-cy (długotrwale bezrobotną) 

 zarejestrowaną w PUP 

 I profil pomocy3 (bezrobotni aktywni)  

 II profil pomocy4 (bezrobotni wymagający wsparcia) 

 inny 

 niezarejestrowaną w PUP 

 osobą bierną zawodowo5 

 nie uczącą się 

 nie uczestniczącą w kształceniu lub szkoleniu 

15. Przynależność Kandydata do grupy docelowej   

 jestem osobą fizyczną powyżej 29 roku życia6, 

 zamieszkuję na terenie województwa opolskiego w jednym (w rozumieniu przepisów 
Kodeksu Cywilnego)w jednym z powiatów (wyłącznie!): prudnicki, brzeski, nyski, 
głubczycki i namysłowski,  

 pozostaję bez zatrudnienia (jestem osobą bezrobotną lub bierną zawodowo)  

 znajduję się w szczególnej sytuacji na rynku pracy 

                                                           
2 Osoba bezrobotna to osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca 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. 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. 
3I profil pomocy – urząd pracy może zastosować pośrednictwo pracy i pomoc w uzyskaniu oferty pracy, a także w uzasadnionych 

przypadkach poradnictwo zawodowe i szkolenia, sfinansowanie kosztów egzaminów, zwrot kosztów przejazdu, bezzwrotne środki 

na podjęcie działalności gospodarczej, świadczenie aktywizacyjne, pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej, bon 

szkoleniowy, bon stażowy, bon zatrudnieniowy, bon zasiedlenie. 
4II profil pomocy – urząd pracy może zastosować dowolne formy pomocy określone w ustawie, takie jak szkolenia, skierowanie do 

prac interwencyjnych lub robót publicznych itd. z wyłączeniem Programu Aktywizacja i Integracja. 
5Osoba bierna zawodowo to osoba,  która w danej chwili nie tworzy zasobów sił roboczych (tzn. nie pracuje i nie są bezrobotna). 

Osoba będąca na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, 

która nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), jest uznawana za bierna zawodowo, chyba że 

jest zarejestrowana już jako bezrobotna (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.) 
6 Grupę docelową stanowić mogą jedynie osoby powyżej 29 roku życia (do projektu kwalifikować się będą osoby, które w dniu 

rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyły 30 rok życia. 
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(Zaznaczyć poniżej wszystkie, które dotyczą): 

 Osoba powyżej 50 r. ż. 

 Kobieta 

 Osoba z niepełnosprawnościami7 

 Osoba o niskich kwalifikacjach (wyłącznie z wykształceniem gimnazjalnym  

i niższym)8 

 Osoba długotrwale bezrobotna9 

 Osoba posiadająca co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia 

 Osoba posiadająca co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia  

 Migrant, osoba obcego pochodzenia przynależę do mniejszości (w tym 

mniejszości narodowe i etniczne)10(dane wrażliwe)11, imigrant 

 Zamieszkuję w obszarach wiejskich o najtrudniejszej sytuacji rozwojowej12 

 Przebywam w gospodarstwie bez osób pracujących 

 Żyję w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci 

pozostających na utrzymaniu 

 Żyję bez osób pracujących, z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu 

 Jestem osobą bezdomną lub dotkniętą wykluczeniem z dostępu do mieszkań 

                                                           
7Osoba niepełnosprawna  w świetle  przepisów  ustawy  z  dnia  27  sierpnia  1997  r.  o  rehabilitacji zawodowej  i  społecznej  

oraz  zatrudnieniu  osób  niepełnosprawnych (Dz.U.  1997  nr  123  poz.  776),  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. 
8 Osoba o niskich kwalifikacjach to osoba posiadająca wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie. Stopień uzyskanego 

wykształcenia jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie.  
9Osoba długotrwale bezrobotna - w przypadku osób powyżej 25 r. ż – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 

12 miesięcy 
10Cudzoziemcy 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 (obywatelstw) innych krajów lub osoba, której co najmniej jeden z rodziców urodził się poza 

terenem Polski 
11Dane „wrażliwe” można przetwarzać tylko w określonych sytuacjach, min. gdy: osoba, której dotyczą wyrazi zgodę na piśmie 

na ich przetwarzanie (a jeśli chodzi o ich usunięcie to zgoda nie musi być udzielona);przetwarzanie jest niezbędne do badań 

naukowych (publikowanie wyników nie może umożliwić identyfikacji osoby). 
12Domaszowice, Kietrz, Boborów, Lubrza, Biała, Korfantów, Łabinowice, Skoroszyce, Kamiennik, Świerczów, Lubsza, Branice. 
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 17. Deklaruję wzięcie udziału we wszystkich formach wsparcia realizowanych  
w ramach projektu: tj. IDENTYFIKACJA POTRZEB IPD, PORADNICTWO ZAWODOWE, 
SZKOLENIA ZAWODOWE Z CERTYFIKACJĄ, STAŻ ZAWODOWY, POŚREDNICTWO 
PRACY 
 

18.  Preferuję uczestnictwo w SZKOLENIU ZAWODOWYM w kierunku (proszę zaznaczyć 
jedno szkolenie w którym chciałaby/chciałby Pani/Pan uczestniczyć) 

 SPECJALISTA DS. LOGISTYKI 

 MONTAŻ SUCHEJ ZABUDOWY 

 MONTAŻ STOLARKI BUDOWLANEJ 

 INNE niż 

wymienione 

powyżej  

Jakie?  

………………………………………………………………………………………………… 

 

Ja niżej podpisana/y oświadczam, że: 

1. Zapoznałem/am się z zasadami udziału projekcie „Od Aktywności do Zatrudnienia - kompleksowe 
wsparcie osób bezrobotnych i biernych zawodowo” zawartymi w Regulaminie Projektu i zgodnie 
z wymogami jestem uprawniony/a do uczestnictwa w nim. Akceptuję warunki regulaminu. 
Jednocześnie zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Organizatora Projektu – J&C 
GROUP o zmianach danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym (dane uczestnika, dane 
kontaktowe, status). 

2. Spełniam wszystkie wymogi uczestnictwa określone w ww. projekcie tj. należę do grupy docelowej, 
przekazuję odpowiednią dokumentację. 

3. Zostałam/em poinformowana/ny, że projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 

4. Zostałem/am poinformowany/a, że złożenie Formularza Zgłoszeniowego nie jest równoznaczne  
z zakwalifikowaniem do udziału w projekcie. 

5. Deklaruję uczestnictwo w całym cyklu projektowym – szkolenia, staż zawodowy, równocześnie 
zobowiązuję się, że w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie niezwłocznie poinformuję  
o tym fakcie Organizatora Projektu. 

6. Zostałem/am poinformowany/a o obowiązku przekazania danych potrzebnych do wyliczenia 
wskaźników rezultatu, tj. status na rynku pracy do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie. 

7. Zostałem/am poinformowany/a o obowiązku przekazania Organizatorowi Projektu kopii umowy 
o pracę/ zlecenie lub zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające zatrudnienie do 3 miesięcy 
od  ukończenia udziału w projekcie a w przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej dokument 
potwierdzający fakt prowadzenia takiej działalności przez okres minimum 3 miesięcy po zakończeniu 
udziału w projekcie: dowód opłacenia należnych składek na Ubezpieczenie Społeczne lub 
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zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego, Urzędu miasta/gminy 
potwierdzające prowadzenie działalności za pełne trzy miesiące. 

8. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Projektu. 
9. Uprzedzony/a o odpowiedzialności cywilnej (wynikającej z Kodeksu Cywilnego) za składanie 

oświadczeń niezgodnych z prawdą, niniejszym oświadczam, że ww. dane oraz dane zawarte  
w formularzu zgłoszeniowym są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym. 

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