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Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
do projektu „POWER – Subregion Tarnowski” 

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Priorytet I. Rynek pracy otwarty dla 
wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie 

udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Beneficjent Spółdzielnia Socjalna Serwis 

Uzupełnia osoba przyjmująca dokument 

Numer 

 
 

PST/… 

 
 
 

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

6. Wykształcenie (zaznaczyć X) 
 brak  podstawowe  gimnazjalne  ponadgimnazjalne1 

 policealne  licencjackie  inżynierskie  magisterskie 

Dane kontaktowe: 

1. Województwo Małopolskie 

2. Powiat (zaznaczyć X) 
  Miasto Tarnów   Miasto Brzesko 

  powiat tarnowski   powiat dąbrowski   powiat brzeski 

3. Gmina  

4. Miejscowość  

5. Ulica2  

6. Numer budynku/lokalu  

7. Kod pocztowy  

8. Telefon kontaktowy   

9. Tel. kont. (np. członka rodziny)  

                                                           
1 Wykształcenie ponadgimnazjalne – zasadnicza szkoła zawodowa, liceum ogólnokształcące lub technikum. 
2 W przypadku braku ulicy wpisać miejscowość.  
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10. Adres e-mail  

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

1. Osoba bezrobotna3 zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy  TAK  NIE 

2. Osoba bezrobotna3 niezarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy  TAK  NIE 

3. Osoba pracująca  TAK  NIE 

4. Osoba bierna zawodowo4  TAK  NIE 

5. Imigrant5  TAK  NIE 

6. Reemigrant6  TAK  NIE 

7. Osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodzin7  TAK  NIE 

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

9. Osoba prowadząca działalność gospodarczą na własny rachunek  TAK  NIE 

10. Osoba zarejestrowana w KRUS   TAK  NIE 

11. Osoba uczestnicząca w okresie ostatnich 4 tygodni w szkoleniach8 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 w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż 

wymienione powyżej) 
 TAK  NIE 

 ODMOWA PODANIA 

INFORMACJI 

                                                           
3 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. 
4 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. 
5 Imigranci/imigrantki – osoby nieposiadające polskiego obywatelstwa, przybyłe lub zamierzające przybyć do Polski w celu osiedlenia się (zamieszkania na stałe) 
lub na pobyt czasowy i zamierzające wykonywać lub wykonujące pracę na terytorium Polski, w tym zamierzające podjąć działalność gospodarczą na terytorium 
Polski. 
6 Reemigrant/reemigrantka – obywatele polscy, którzy przebywali za granicą Polski przez nieprzerwany okres co najmniej 6 miesięcy, którzy zamierzają powrócić 
do Polski lub którzy przebywają na terenie Polski nie dłużej niż 6 miesięcy albo 12 miesięcy (w przypadku osób bez pracy) przed przystąpieniem do projektu  
i deklarują chęć podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej na terytorium Polski. 
7 Osoba odchodząca z rolnictwa i jej rodzina – to osoba podlegająca ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r.  
o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2020 r. poz. 174, ze zm.) (KRUS), zamierzającą podjąć zatrudnienie lub inną działalność pozarolniczą, objęta 
obowiązkiem ubezpieczenia społecznego na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 300, ze 
zm.) (ZUS). 
8 Szkolenie - pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do 
wykonywania pracy 
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5. Brak lub małe doświadczenie zawodowe do 1 roku  TAK  NIE 

6. Specjalne wymagania/potrzeby związane z uczestnictwem w 

projekcie (np. wynikające z niepełnej sprawności) 
 TAK   NIE 

     Jeżeli TAK, proszę wymienić: 
 

 

 
 
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. 

• 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 „POWER – Subregion Tarnowski” 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 projektu9 

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


