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Załącznik nr 1 do Regulaminu uczestnictwa i rekrutacji do projektu „CEL – PRACA” 

 Formularz zgłoszeniowy 
do projektu  

„CEL - PRACA” 
nr RPWP.06.02.00-30-0021/18 

Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 
2014-2020, Oś priorytetowa VI Rynek pracy, Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa. 
Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 

 

Nazwa projektodawcy: 

AKADEMIA SŁOŃCA Krzysztof Frąszczak 

 

Tytuł projektu: 
 

CEL  - PRACA 

Dane kandydata do projektu 

Imię  

Nazwisko  

Płeć (należy zaznaczyć X) Kobieta  Mężczyzna  

PESEL 
           

 zaznaczyć X w przypadku braku numeru PESEL 

Wykształcenie 

(należy zaznaczyć X właściwy 
poziom ISCED) 

ISCED 5-8 Wyższe   

ISCED 4 Policealne   

ISCED 3 Ponadgimnazjalne (liceum, technikum, szkoła 
zawodowa) 

 

ISCED 2 Gimnazjalne   

ISCED 1 Podstawowe   

ISCED 0 Brak   
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Dane kontaktowe kandydata do projektu 

Województwo  

Powiat  

Gmina  

Miejscowość  

Ulica  

Nr budynku  

Nr lokalu  

Kod pocztowy  

Telefon kontaktowy  

Adres e-mail  

Dane do umowy szkoleniowej/stażowej/zaświadczeń/certyfikatów 

Data urodzenia  

Miejsce urodzenia  

Numer konta 
bankowego                                 

Oświadczam iż, właścicielem powyższego konta jest:…………………………................................. 
(imię i nazwisko).  

Status kandydata na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu 

Osoba bezrobotna zarejestrowana w powiatowym 
urzędzie pracy 

Osoba zaznaczająca powyższy status musi dostarczyć zaświadczenie z 
urzędu pracy. 

Tak  Nie  

Osoba bezrobotna niezarejestrowana w powiatowym 
urzędzie pracy 

Osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie 
poszukujące zatrudnienia, które nie są zarejestrowane w ewidencji urzędów 
pracy (zgodnie z definicją BAEL). 

Tak  Nie  

W tym osoba długotrwale bezrobotna 
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). Status na rynku pracy jest określany w dniu 
rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie. 

Tak  Nie  
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Osoba bierna zawodowo 

Bierni zawodowo to osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły 
roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). 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). 

Tak  Nie  

W tym osoba ucząca się Tak  Nie  
W tym osoba nieuczestnicząca w kształceniu lub 
szkoleniu Tak  Nie  

W tym inne Tak  Nie  
Osoba pracująca (niezależnie od rodzaju umowy) 

Studenci studiów stacjonarnych uznawani są za osoby bierne zawodowo. 
Studenci, którzy są zatrudnieni (również na część etatu) , powinni być 
wykazywani jako osoby pracujące. 

Tak  Nie  

Rolnik (lub członek rodziny rolnika) lub domownik 
zarejestrowany w urzędzie pracy jako osoba 
bezrobotna oraz ubezpieczony w KRUS 

 

Tak  Nie  

Osoba w wieku 50 lat i więcej 

 
Tak  Nie  

Czy posiada Pan/i specjalne potrzeby związane z 
niepełnosprawnością ? Tak  Nie  

W przypadku zaznaczenia „tak” proszę podać jakie: .……………………………………………. 

 

Status kandydata projektu w chwili przystąpienia do projektu 
(odmowa udzielenia informacji w przypadku danych wrażliwych nie skutkuje odmową udzielenia wsparcia, jeżeli projekt nie jest 

kierowany do danej grupy docelowej) 

Osoba, należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego 
pochodzenia 

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 
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Osoba bezdomna lub dotknięta 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  

Osoba z niepełnosprawnościami 

Za osoby niepełnosprawne uznaje się osoby niepełnosprawne 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. 

Tak  Nie  
Odmowa 
podania 

informacji 
 

Osoba przebywająca 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 w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu 

(Należy wypełnić tylko w przypadku gdy powyżej zaznaczono odpowiedź: Tak) 

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  

Osoba żyjąca 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  
Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione powyżej) 
Osoby pochodzące z obszarów wiejskich (DEGURBA 3), byli więźniowie, narkomani, osoby bezdomnie lub wykluczone z dostępu do 
mieszkań, osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, których powód zagrożenia nie został oznaczony w pozostałych polach 
formularza, osoby z wykształceniem na poziomie ISCED 0. 
(Odmowa podania informacji dotyczy tylko danych wrażliwych tj.: stanu zdrowia) 

Tak  Nie  
Odmowa 
podania 

informacji 
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OŚWIADCZENIA 

 
1. Zgłaszam dobrowolną chęć udziału w Projekcie „CEL - PRACA”. 
2. Zapoznałam/em się z zasadami udziału w w/w projekcie zawartymi w Regulaminie uczestnictwa i 
rekrutacji w projekcie i zgodnie z jego wymogami jestem uprawniona/y do uczestnictwa w nim. 
Jednocześnie akceptuję wszystkie warunki Regulaminu. 
3. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany o współfinansowaniu projektu przez Unię 
Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 
4. Wyrażam zgodę na odbycie wsparcia w innej miejscowości, niż moje miejsce zamieszkania. 
5. W przypadku nie zakwalifikowania się do udziału w projekcie nie będę wnosił/a żadnych 
zastrzeżeń ani roszczeń do Organizatora Projektu tj. AKADEMIA SŁOŃCA Krzysztof Frąszczak. 
6. Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w Formularzu 
zgłoszeniowym dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz realizacji projektu „CEL - 
PRACA.” (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 art. 6 ust. 1 
lit. C oraz art. 9 ust. 2 lit. g). 
7. Wyrażam zgodę na prowadzenie wobec mojej osoby dalszego postępowania rekrutacyjnego, 
mającego na celu określenie moich predyspozycji do udziału w Projekcie. 
8. Zostałam/em poinformowana/y, o możliwości odmowy podania danych wrażliwych, tj. danych 
rasowych, etnicznych oraz dotyczących stanu zdrowia. 
9. Zostałam /em poinformowana/y o obowiązku przekazania Organizatorowi Projektu tj. AKADEMII 
SŁOŃCA Krzysztof Frąszczak kopii umowy o pracę/zlecenie/dzieło, potwierdzającego zatrudnienie, 
a w przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej: zaświadczenie z gminy/Urzędu 
Skarbowego/ZUS, potwierdzające prowadzenie działalności za trzy pełne miesiące do 3 miesięcy od 
ukończenia udziału w projekcie. 
10. Wyrażam zgodę na udział w badaniach ankietowych oraz w testach sprawdzających poziom 
wiedzy oraz egzaminach zewnętrznych oraz innych formach monitoringu realizowanych na potrzeby 
projektu. 
11. Uprzedzona /y o odpowiedzialności za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie 
prawdy niniejszym potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość zawartych powyżej danych. 
12. Zostałem(am) pouczony(a) o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą 
lub zatajenie prawdy, niniejszym oświadczam, że ww. dane są prawdziwe. Jednocześnie oświadczam, 
iż jestem świadomy(a), że w razie złożenia przeze mnie oświadczenia niezgodnego z prawdą, 
skutkującego obowiązkiem zwrotu środków otrzymanych na sfinansowanie mojego udziału w ww. 
projekcie, Organizator Projektu tj. AKADEMIA SŁOŃCA Krzysztof Frąszczak będzie miało prawo 
dochodzić ode mnie roszczeń na drodze cywilnoprawnej. 
13. Oświadczam, że jestem zdolny/-a i gotowy/-a do podjęcia pracy. 

Potwierdzam poprawność i aktualność przedstawionych danych. 

___________________   _____________________________________ 

Data       Czytelny Podpis Kandydata do projektu 
 
 
Do formularza zgłoszeniowego przedkładam poniższe załączniki: 
Załącznik 1 - Deklaracja uczestnictwa 
Załącznik 2 - Oświadczenie Uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 
osobowych. 
Załącznik 3 - Oświadczenie o zobowiązaniu się do poinformowania o sytuacji na rynku pracy 
po opuszczeniu projektu 
Załącznik 4 – Oświadczenie o spełnianiu kryteriów grupy docelowej 
Załącznik 5 – Ankieta ex-ante 
Załącznik 6 – Inne ……………………………………………………….. 


