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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  

Do udziału w projekcie Efektywni na rynku pracy  

RPMP.08.02.00-12-0171/20  

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-

2020 Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa 

 

Informacje wypełniane przez biuro projektu: 

Osoba przyjmująca formularz 

zgłoszeniowy 

 

Data i godzina wpływu formularza 

zgłoszeniowego 

 

 

Informacje osobowe i teleadresowe dotyczące kandydata projektu: 

Imię/imiona  

Nazwisko  

PESEL  

Data urodzenia  

Płeć ☐ kobieta                           ☐ mężczyzna 

Informacje dotyczące wykształcenia kandydata/ki do projektu 

☐ Niższe lub podstawowe: (brak formalnego wykształcenia na poziomie co najmniej ISCED 1): ISCED 0 

☐ Podstawowe: kształcenie szkoła podstawowa ISCED 1 

☐ Gimnazjalne: kształcenie na podstawie szkoły gimnazjalnej. ISCED 2 

☐ Ponadgimnazjalne/ponadpodstawowe: kształcenie: Liceum, liceum profilowane, technikum, 

technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa ISCED 3 

☐ Policealne: kształcenie szkoły policealne ISCED 4 

☐ Wykształcenie wyższe: studia krótkiego cyklu- zapewniają osobom uczącym się możliwość zdobycia 

wiedzy, umiejętności i kompetencji. Programy kształcenia akademickiego poniżej poziomu studiów 

licencjackich. Nauczycielskie Kolegium Językowe, Kolegium Pracowników Służb Społecznych ISCED 5. 

☐ Wykształcenie wyższe: studia licencjackie i odpowiedniki tytuły zawodowe: inżynier, licencjat ISCED 

6  

☐ Wykształcenie wyższe: studia magisterskie lub ich odpowiedniki-tytuł zawodowy: magister ISCED 7 

☐ Wykształcenie wyższe: studia doktoranckie lub ich odpowiedniki ISCED 8 
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Adres zamieszkania kandydata/ki do projektu1 

Kraj  

Województwo  

Powiat  

Gmina  

Miejscowość  

Ulica  

Nr budynku / nr lokalu  

Kod pocztowy  

Telefon kontaktowy2  

Adres e-mail  

Czy zamieszkuję na terenie miast średnich woj. małopolskiego, 

powiatów objętych wsparciem we wniosku o dofinansowanie 
☐ TAK                  ☐ NIE 

Adres do korespondencji: proszę uzupełnić w przypadku, gdy adres jest inny niż podane dane 

kontaktowe  

Województwo  

Powiat  

Gmina  

Miejscowość  

Ulica  

Nr budynku / nr lokalu  

Kod pocztowy  

 

Status kandydata/ki na uczestnika/czkę projektu 

Czy jestem osobą bezrobotną zarejestrowaną w ewidencji 

urzędów pracy, w tym długotrwale bezrobotną3 
☐ TAK       ☐ NIE 

Czy jestem osobą bezrobotną niezarejestrowaną w 

ewidencji urzędów pracy, w tym długotrwale bezrobotną3 
☐ TAK       ☐ NIE 

                                                           
1 Zamieszkanie zgodnie z Kodeksem cywilnym art. 25 miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której dana osoba 
przebywa z zamiarem stałego pobytu. Zgodnie z dokumentacją konkursową: Regulamin konkursu nr RPMP.08.02.00-IP.02-12-
043/19, Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków z ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, kandydat/tka na uczestnika/czkę projektu musi 
mieszkać w rozumieniu Kodeksy cywilnego lub uczyć się na terenie Województwa Małopolskiego, w powiatach których wysokość 
bezrobocia przekracza średnią dla województwa tj. powiaty: suski, wielicki, Tarnów, wadowicki, brzeski, gorlicki, chrzanowski, 
nowosądecki, tatrzański, dąbrowski, nowotarski, proszowicki, oświęcimski, tarnowski, limanowski, olkuski.   
2 Kandydat/tka musi podać minimum 1 formę kontaktu: telefon kontaktowy lub adres e-mail. 
3 Właściwą informację zakreślić X. Definicja uwzględnia zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu badania aktywności 
ekonomicznej ludności BAEL, 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) należy wykazać jako 
osoby bezrobotne. Status określany jest w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie. Osobą bezrobotną jest osoba pozostająca 
bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia. 
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Od kiedy pozostają osobą bezrobotną, w tym długotrwale 

bezrobotną4 
 

Czy jestem osobą bierną zawodowo5 ☐ TAK       ☐ NIE 

w tym:  

☐ osoba ucząca się (za wyjątkiem osób uczących się w trybie stacjonarnym) 

☐ emeryt/rencista 

☐ inne 

Nazwa i adres uczelni/szkoły 

(wypełnia kandydat/tka, który/a na dzień składania 

wniosku jest osobą uczącą się) 

 

Czy jestem osobą z niepełnosprawnością6 ☐ TAK       ☐ NIE 

Jakie posiadam orzeczenie7  

Dotyczy osób niepełnosprawnych: proszę wskazać jakie 

preferowane udogodnienia umożliwią Panu/ni udział w 

projekcie. 

 

Czy jestem osobą należącą do mniejszości narodowej lub 

etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia8 

☐ TAK       

☐ NIE 

☐ ODMAWIAM UDZIELENIA INFORMACJI 

                                                           
4 W przypadku odpowiedzi TAK należy wskazać dzień, miesiąc i rok. W przypadku odpowiedzi NIE należy wskazać informację nie 
dotyczy. 
5 Bierni zawodowo, to osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej tzn. nie pracują i nie są bezrobotne. Studenci 
studiów stacjonarnych uznawani są z a 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 osoby bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status 
bezrobotnego ma pierwszeństwo). Osoby prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek (w tym bezpłatnie pomagający 
osobie prowadzącej działalność, członek rodziny) nie są uznawane za bierne zawodowo. Studenci studiów stacjonarnych którzy są 
zatrudnieni (również na część etatu) powinni być wykazani jako osoby pracujące. Osobę w wieku emerytalnym (w tym osobę, 
która osiągnęła wiek emerytalny, ale nie pobiera świadczeń emerytalnych) oraz osobę pobierającą emeryturę lub rentę, która 
spełnia warunki definicji wskaźnika dot. osób bezrobotnych objętych wsparciem (tj. pozostaje bez pracy, jest gotowa do podjęcia 
pracy i aktywnie poszukuje zatrudnienia) należy traktować jako bezrobotną. Status jest potwierdzany w dniu rozpoczęcia 
uczestnictwa w projekcie. Właściwą informację zaznaczyć w okienku poprzez zakreślenie znak X. W przypadku osób biernych 
zawodowo potwierdzeniem statusu będzie zaświadczenie z informacją z ZUS o przebiegu ubezpieczeń społecznych. 
6 Właściwą informację zaznaczyć w okienku poprzez zakreślenie znak X.W przypadku zaznaczenia odpowiedzi TAK, należy do 
formularza zgłoszeniowego dołączyć potwierdzenie statusu osoby z niepełnosprawnością tj. w szczególności: orzeczenie o stopniu 
niepełnosprawności lekkim, umiarkowanym lub znacznym; orzeczenie o niezdolności do pracy; orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego wydane ze względu na dany rodzaj niepełnosprawności; orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych 
wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu głębokim; inne równoważne orzeczenie (KRUS, mundurowe 
itd.); w przypadku osoby z zaburzeniami psychicznymi dokument potwierdzający stan zdrowia wydany przez lekarza np. orzeczenie 
stanie zdrowia lub opinia. 
7 Wskazać orzeczenie stopień i rodzaju niepełnosprawności. Gdy kandydat/tka nie są osobami niepełnosprawnymi wskazać nie 
dotyczy. 
8 Informacje uzupełniające wynikające z Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów 
operacyjnych na lata 2014-2020. Beneficjent informuje iż kandydat może odmówić podania danych wrażliwych tj. osoby z 
niepełnosprawnościami; migrant, osoba obcego pochodzenia i mniejszości, osoby z innych grup w niekorzystnej sytuacji 
społecznej. Podanie danych ma charakter dobrowolny, aczkolwiek jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją odmowy ich 
podania jest brak możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu. 
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Czy jestem osobą bezdomną lub dotkniętą wykluczeniem z 

dostępu do mieszkań 9 
☐ TAK       ☐ NIE 

Czy jestem osobą w innej niekorzystnej sytuacji 

społecznej10 

☐ TAK       

☐ NIE 

☐ ODMAWIAM UDZIELENIA INFORMACJI 

Czy jestem uczestnikiem/czką innego projektu 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego 

☐ TAK       ☐ NIE 

 

Szczegóły wsparcia: uzupełnia pracownik Beneficjenta 

Data rozpoczęcia udziału w projekcie  

Data zakończenia udziału w projekcie  

Status na rynku pracy w chwili przystąpienia do 

projektu 

 

Wykonywany zawód  

Miejsce zatrudnienia  

Sytuacja w momencie zakończenia udziału w 

projekcie 

 

Inne rezultaty dotyczące osób młodych (dotyczy 

IZM – Inicjatywy na rzecz Zatrudnienia Młodych) 

☐ TAK                                              ☐ NIE DOTYCZY 

☐ NIE 

Zakończenie udziału w projekcie zgodnie z 

zaplanowaną dla niej ścieżką uczestnictwa 
☐ TAK       ☐ NIE 

Rodzaj przyznanego wsparcia  

Data rozpoczęcia udziału we wsparciu  

Data zakończenia udziału we wsparciu  

 

  

                                                           
9 Osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań. Bezdomność i wykluczenie mieszkaniowe definiowane są 
zgodnie z Europejską typologią bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego ETHOS, w której wskazuje się okoliczności życia w 
bezdomności lub ekstremalne formy wykluczenia mieszkaniowego: 1. Bez dachu nad głową 2. Bez miejsca zamieszkania: osoby 
przebywające w schroniskach dla bezdomnych, w schroniskach dla kobiet, schroniskach dla imigrantów, osoby opuszczające 
instytucje penitencjarne/karne/szpitale; 3. Niezabezpieczone zakwaterowanie; 4. Nieodpowiednie warunki Mieszkaniowe. Osoby 
dorosłe mieszkające z rodzicami nie powinny być wykazywane we wskaźniku, chyba że wszystkie te osoby są bezdomne lub 
mieszkają w nieodpowiednich i niebezpiecznych warunkach. 
10 Inna niekorzystna sytuacja: osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Bezdomność i wykluczenie z dostępu do mieszkań 
oraz pochodzenie z obszarów wiejskich (wg stopnia urbanizacji DEGURBA 3) powinno zawsze być wykazywane w e wskaźniku 
dot. innych grup w niekorzystanej sytuacji społecznej. Uwzględnia się osoby z wykształceniem na poziomie ISCED 0, więźniowie, 
narkomanii. 
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Załączniki do formularza zgłoszeniowego:  

☐ Załącznik nr 1 Oświadczenie o ochronie danych osobowych RODO 

☐ Załącznik nr 2 Oświadczenie, że nie jestem uczestnikiem/czką innego projektu 

Oświadczam, że:  

1. Zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie „Efektywni na rynku pracy”, nr. 

RPMP.08.02.00-12-0171/20 i akceptuje jego zapisy. 

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

Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.2 

Aktywizacja zawodowa i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

3. Akceptuje fakt, że złożenie przeze mnie formularza zgłoszeniowego z załącznikami nie jest 

równoznaczne z zakwalifikowaniem do projektu i podpisaniem umowy udziału w projekcie. W przypadku 

nie zakwalifikowania się do udziału w projekcie „Efektywni na rynku pracy” kandydat/tka nie będzie 

wnosić żadnych roszczeń ani zastrzeżeń do Beneficjenta tj J&C GROUP Karolina Chadzypanagiotis-

Jurkiewicz. 

4. Zostałem/am poinformowany/a, że dane zawarte w formularzu rekrutacyjnym w przypadku 

zakwalifikowania się do projektu, będą wprowadzone do aplikacji głównej centralnego systemu 

teleinformatycznego tj. SL2014, którego celem jest gromadzenie informacji na temat osób i instytucji 

korzystających ze wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

5. Wszystkie w/w dane są zgodne z prawą i stanem faktycznym. W przypadku, kiedy zmienią się w/w dane 

od razu poinformuje o tym fakcie biuro projektu pn. „Efektywni na rynku pracy”. 

6. Przystępuje do projektu dobrowolnie i samodzielnie i tym samym oświadczam, że spełniam wszystkie 

przesłani do kwalifikowania mnie do projektu tj. jestem bez pracy, zamieszkuję jeden z powiatów 

wskazanych w regulaminie rekrutacji oraz posiadam więcej niż 30 lat. 

 

 

 

 

___________________________________ ___________________________________ 

Miejscowość i data Podpis kandydata/tki 

 

  



 
 

J&C GROUP Karolina Chadzypanagiotis-Jurkiewicz 
Plac Kaszubski 8/201, 81-350 Gdynia 

Biuro projektu ul. Szpitalna 5, 32-300 Olkusz 
tel. 730 015 575 

St
ro

n
a6

 

Załącznik nr 1 Oświadczenie o ochronie danych osobowych RODO w projekcie „Efektywni na rynku pracy” 

 

W związku z przystąpieniem do projektu pn. Efektywni na rynku pracy nr RPMP.08.02.00-12-0171/20 

oświadczam, że przyjmuje do wiadomości iż: 

1. Administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru danych „Centralny system 

teleinformatyczny wspierające realizację programów operacyjnych” jest minister właściwy do spraw 

rozwoju z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa. 

2. przetwarzanie danych osobowych w zakresie wskazanych w pkt 1 i pkt 2 jest zgodne z prawem i spełnia 

warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. g) RODO – dane osobowe są niezbędne 

dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na 

postawie: 

1) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 

ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego 

i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006; 

2) rozporządzenie Parlamenty Europejskiego i Rady(UE) NR 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006; 

3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020; 

4) rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) Nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014r. 

ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcę do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych 

informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami 

a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi. 

3. Moje dane osobowe w zakresie wskazanych w pkt 1 będą przetwarzane wyłącznie w realizacji projektu 

„Efektywni na rynku pracy” w szczegółowości potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia 

wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-

promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 

2014-2020 (RPO WM); 

4. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiemu 

Urzędu Pracy w Krakowie plac Na Stawach 1, 30-107 Kraków, beneficjentowi realizującemu projekt- J&C 

GROUP Karolina Chadzypanagiotis-Jurkiewicz pl. Kaszubski 8/201, 81-350 Gdynia, oraz podmiotom które 

na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu. Moje dane osobowe mogą zostać przekazana 
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podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Powierzającego11, Instytucji Pośredniczącej 

lub beneficjenta. Moje dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym podmiotom, 

realizującym na zlecenie Powierzającego Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyty w 

ramach RPO WM. 

5. Moje dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia realizacji i rozliczenia projektu 

i zamknięcia i rozliczenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-

2020 oraz zakończenia okres trwałości dla projektu i okresu archiwizacyjnego, w zależności od tego, 

która z tych dat nastąpi później12. 

6. Podanie danych ma charakter dobrowolnych, aczkolwiek jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją 

odmowy ich podania jest brak możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu. 

7. Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania, ograniczenia, 

przetwarzania zgodnie z art. 15, 16-18 RODO; 

8. Mam prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznam iż 

przetwarzaniem moich danych osobowych narusza przepisy RODO; 

9. Moje dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów 

prawa; 

10. Moje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane; 

11. Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: 

a) Wyznaczonym przez ADO wskazanym w pkt 1, wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: 

iod@mfipr.gov.pl 

b) Działającym w ramach Instytucji Pośredniczącej wysyłając wiadomość na adres Inspektor Ochrony 

Danych WUP, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie plac Na Stawach 1, 30-107 Kraków. 

12. W ciągu 4 tygodniu po zakończeniu udziału w projekcie dane dot. mojego statusu na rynku pracy oraz 

informacje nt. udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji13; 

13. W ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dot. mojego status na 

rynku pracy14 

14. Do trzech miesięcy po zakończonym udziale w projekcie dostarczę dokumenty potwierdzające 

osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej (podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej)15. 

 

___________________________________ ___________________________________ 
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11 Powierzający oznacza IZ RPO WM 2014-2020 lub minister właściwy do spraw rozwoju. 
12 Należy dostosować zapisy pod kątem danego typu projektu (m.in. decyduje tutaj kwestia pomocy publicznej, rozliczenia VAT, 
mechanizmów odzyskiwania, archiwizacji itp.) 
13 Należy wykreślić, jeśli nie dotyczy   
14 Należy wykreślić, jeśli nie dotyczy   
15 Należy wykreślić, jeśli nie dotyczy   
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Załącznik nr 2 do formularza zgłoszeniowego oświadczenie, że nie jestem uczestnikiem/czką innego 

projektu, który stanowi załącznik nr 8 do umowy o dofinansowanie. 

 

 

 

Oświadczenie 

 

W związku z przystąpieniem do projektu i złożeniem formularza zgłoszeniowego w projekcie pn. Efektywni 

na rynku pracy, oświadczenie że nie biorę udziału w innym projekcie aktywizacji zawodowej 

współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz zobowiązuje się, że do momentu 

zakończenia wsparcia w projekcie pn. „Efektywni na rynku pracy” nie będę uczestniczyć w innym projekcie 

aktywizacji zawodowej współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

 

___________________________________ ___________________________________ 
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