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Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie 

Formularz zgłoszeniowy do projektu „Do zatrudnienia z POWERem” 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych 

Wypełnia Personel Projektu 
 

Data wpływu 202__-____-___ godz. ____:____                                    ………………………………………………………………………. 
podpis osoby przyjmującej 

WYPEŁNIA KANDYDAT/-KA NA UCZESTNIKA/-CZKĘ ROJEKTU  
 

Dane 

uczestnika 

Imię  

Nazwisko  

PESEL  

Płed (zaznaczyd x) 
 kobieta 

 mężczyzna 

Wykształcenie (zaznacz  x) 

 niższe niż podstawowe (ISCED 0) 

 podstawowe (ISCED 1) 

 gimnazjalne (ISCED 2) 

 ponadgimnazjalne (ISCED 3) 

 policealne (ISCED 4) 

 wyższe (ISCED 5-8) 

Adres 

zamieszkania 

Województwo Małopolskie 

Powiat (zaznacz  x) □ Nowotarski □ Suski □ Tatrzaoski 

Gmina  

Miejscowośd  

Ulica Nr budynku/nr lokalu  

Kod pocztowy  

Dane 

kontaktowe 

Ulica, nr domu, nr lokalu*  

Kod pocztowy, miejscowośd*  

*Należy wypełnid jeśli dane kontaktowe są inne niż adres zamieszkania 

Telefon   

Adres e-mail  
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STATUS KANDYDATA (zaznaczyd odpowiednie x) 

Jestem osobą bierną zawodowo  

tzn. osobą, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje i nie jest 

bezrobotna). Studenci/studentki studiów stacjonarnych uznawani/uznawane są za osoby bierne 

zawodowo. Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym, jako nieobecnośd w pracy, 

spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu 

macierzyoskiego lub urlopu rodzicielskiego), uznawane są za bierne zawodowo, chyba, że są 

zarejestrowana już, jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeostwo). Osoby 

prowadzące działalnośd na własny rachunek (w tym bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej 

działalnośd członek rodziny) nie są uznawane za bierne zawodowo. Osoby młode do 18 r.ż. są, co 

do zasady, uznawane za osoby bierne zawodowo, o ile nie spełniają przesłanek, na podstawie 

których można je zaliczyd do osób bezrobotnych lub pracujących (tj. poszukują pracy lub podjęły 

pracę). Doktorantów/doktorantki można uznad za biernych zawodowo pod warunkiem, że nie są 

oni/one zatrudnieni/zatrudnione na uczelni, w innej instytucji lub przedsiębiorstwie. W 

przypadku, gdy doktorant/doktorantka wykonuje obowiązki służbowe, za które otrzymuje 

wynagrodzenie, należy traktowad go/ją jako osobę pracującą. 

 TAK 

 NIE 

Jestem osobą bezrobotną:  

 TAK: 

 Zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy 

 Niezarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy 

 NIE 

Jestem osobą pracującą 
 TAK 

 NIE 

Należę do kategorii NEET, tzn. jestem osobą w wieku 15-29 lat, która spełnia łącznie trzy 

warunki: 

 nie pracuje - tzn. jest bezrobotna lub bierna zawodowo, 

 nie kształci się tzn. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym,  

 nie szkoli się tzn. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, 

uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, 

potrzebnych do wykonywania pracy) i nie brała udziału w tego typu aktywizacji 

finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni. 

 TAK 

 NIE 

Posiadam niepewne, niestabilne lub niskopłatne zatrudnienie 
 TAK 

 NIE 

Jestem imigrantem/imigrantką 

tzn. osobą nieposiadającą polskiego obywatelstwa, przybyła lub zamierzająca przybyd do Polski w 

celu osiedlenia się lub na pobyt czasowy i zamierzająca wykonywad lub wykonująca pracę na 

terytorium Polski, w tym zamierzająca podjąd działalnośd gospodarczą. 

 TAK 

 NIE 

Jestem reemigrantem/reemigrantką 

tzn. jestem polskim obywatelem/polską obywatelką, który/która przebywał/ła za granicą Polski 
przez nieprzerwany okres co najmniej 6 miesięcy oraz przebywa na terenie Polski nie dłużej niż 6 
miesięcy albo 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu (w przypadku osób bez pracy) i 
deklaruję chęd podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (w tym działalności 
gospodarczej) na terytorium Polski; 

 TAK 

 NIE 
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Jestem osobą odchodzącą z rolnictwa 

tzn. osobą podlegającą ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu na podstawie umowy z dnia 20 XII 

1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (KRUS), zamierzającą podjąd zatrudnienie lub inną 

działalnośd pozarolniczą, objętą obowiązkiem ubezpieczenia społecznego na podstawie ustawy z 

dn. 13 X 1998 r. o systemie ubezpieczeo społecznych (ZUS) 

 TAK 

 NIE 

Należę do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1. tzn. 

należę do jednej z poniższych grup: 

 osoby, które opuściły pieczę zastępczą (do 2 lat po opuszczeniu instytucji pieczy)  

 osoby, które opuściły młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki 
socjoterapii (do 2 lat po opuszczeniu),  

 osoby, które opuściły specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i specjalne ośrodki 
wychowawcze(do 2 lat po opuszczeniu),  

 osoby, które zakooczyły naukę w szkole specjalnej (do 2 lat po zakooczeniu nauki w szkole 
specjalnej),  

 matki przebywające w domach samotnej matki, o osoby, które opuściły zakład karny lub 
areszt śledczy (do 2 lat po opuszczeniu)  

 osoby, które opuściły zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich (do 2 lat po 
opuszczeniu),  

 osoby, które opuściły zakłady pracy chronionej (do 2 lat po zakooczeniu zatrudnienia w 
zakładzie).  

 

 TAK 

 NIE 

 
 

……………………………………………………………………. 
Data i podpis kandydata 

INFORMACJE DODATKOWE (zaznaczyd odpowiednie x) 

Jestem osobą z niepełnosprawnościami. 

  ODMOWA PODANIA INFORMACJI  TAK 

 NIE Mam specjalne potrzeby: 

 

Jestem osobą długotrwale bezrobotną 
tj. w przypadku osoby poniżej 25 r.ż  oznacza osobę bezrobotną nieprzerwanie przez okres ponad 
6 miesięcy, natomiast w przypadku osoby powyżej 25 r.ż. oznacza osobę bezrobotną 
nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy. 

 TAK 

 NIE 

Opiekuję się osobą zależną 
zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.), uznaje się osobę wymagającą, ze względu na stan zdrowia 

lub wiek, stałej opieki, połączoną więzami rodzinnymi lub powinowactwem z osobą objętą 

usługami lub instrumentami rynku pracy lub pozostającą z nią we wspólnym gospodarstwie 

domowym. 

 TAK 

 NIE 

Jestem osobą bezdomną lub dotkniętą 

wykluczeniem z dostępu do mieszkao  ODMOWA PODANIA INFORMACJI  TAK 

 NIE 

Jestem osobą w innej niekorzystnej sytuacji 

społecznej  ODMOWA PODANIA INFORMACJI  TAK 

 NIE 
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……………………………………………………………………………………………………….. 
Data i podpis kandydata

 

POZOSTAŁE OŚWIADCZENIA KANDYDATA: 

Zostałem/łam poinformowany/a, że uczestnikiem/uczestniczką projektu może byd osoba, która nie bierze 

udziału w innym projekcie aktywizacji zawodowej współfinansowanym ze środków EFS tj. od momentu 

przystąpienia do projektu „Do zatrudnienia z POWERem” realizowanego w ramach konkursu nr 

POWR.01.02.01-IP.15-12-014/20 do momentu zakooczenia wsparcia nie będzie uczestniczyd w innym projekcie 

aktywizacji zawodowej współfinansowanym ze środków EFS. 

 
……………………………………………………………………. 
Data i podpis kandydata

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia procesu rekrutacji 

do projektu p.n. „Do zatrudnienia z POWERem”, realizowanego przez SYSTEMA Sp. z o.o. współfinansowanego 

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jednocześnie oświadczam, że 

zostałem/łam poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich 

poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było 

dobrowolne, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych). 

 
……………………………………………………………………. 
Data i podpis kandydata

 
Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku do promowania działao związanych z realizacją projektu 

pn. „Do zatrudnienia z POWERem” - ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim  

i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. Nr 90, poz. 1231). Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż 

fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas spotkao, szkoleo i innych działao związanych  

z formą wsparcia w ramach projektu mogą zostad umieszczone na stronie internetowej projektu. Zrzekam się 

niniejszym wszelkich roszczeo (istniejących i przyszłych), w tym również  

o wynagrodzenie względem SYSTEMA Sp. z o.o., z tytułu wykorzystywania mojego 

wizerunku/głosu/wypowiedzi na potrzeby określone w oświadczeniu. 

 
……………………………………………………………………. 
Data i podpis kandydata

 
Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz. U. 

2020, poz. 1444) za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy, oświadczam, że dane zawarte 

w „Formularzu zgłoszeniowym” są zgodne z prawdą. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem 

rekrutacji do projektu i przyjmuję jego warunki bez zastrzeżeo. Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z 

okazanym dokumentem tożsamości. 

 
……………………………………………………………………. 
Data i podpis kandydata

 
 


