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Załącznik nr 1 do Regulaminu Uczestnictwa i  Rekrutacji w Projekcie  
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU „LUBELSCY ZAWODOWCY” 
 

DANE OSOBOWE 

Imię (imiona)  

Nazwisko  

PESEL _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Płeć         Kobieta                              Mężczyzna  

Data i miejsce urodzenia 
 

Wiek: 

ADRES ZAMIESZKANIA 

Ulica  

Numer domu  

Numer lokalu  

Miejscowość  

Kod pocztowy  Powiat: 

Województwo  Gmina: 

Obszar według stopnia urbanizacji (DEGURBA)1 (wypełnia Organizator):           
 tereny gęsto zaludnione (miasta, centra miejskie, obszary miejskie) 
 tereny pośrednie (miasta, przedmieścia)   
 obszary słabo zaludnione (wiejskie)    

DANE KONTAKTOWE 
Adres korespondencyjny 
(jeżeli jest inny niż adres 
zamieszkania) 

 

Telefon  E-mail 

WYKSZTAŁCENIE 
Brak (Brak formalnego wykształcenia) 
ISCED 1 – Podstawowe (Kształcenie ukończone na poziomie szkoły 
podstawowej) 

ISCED 2 – Gimnazjalne (Kształcenie ukończone na poziomie szkoły 
gimnazjalnej) 
ISCED 3 – Ponadgimnazjalne (Kształcenie ukończone na poziomie szkoły 

średniej/zasadniczej szkoły zawodowej) 

ISCED 4 – Policealne (Kształcenie ukończone na poziomie wyższym niż 
kształcenie na poziomie szkoły średniej, które jednocześnie nie jest wykształceniem 
wyższym) 
ISCED 5 – 8 – Wyższe (Pełne i ukończone wykształcenie na poziomie wyższym) 

 Brak 

 Podstawowe 

 Gimnazjalne 

 Ponadgimnazjalne 

 Policealne 

 Wyższe 

 
 

                                                           
1 Zgodnie z klasyfikacją DEGURBA jednostki przestrzenne przyporządkowane są do następujących kategorii: słabo zaludnione, 
pośrednie, gęsto zaludnione. Założenia metodologiczne DEGURBA opierają się na kryterium gęstości zaludnienia i minimalnej liczby 
ludności. Zaklasyfikowanie terenów jako: obszary słabo zaludnione (wiejskie)–50% ludności zamieszkuje obszary wiejskie; pośrednie 
(miasta, przedmieścia) – poniżej 50% ludności zamieszkuje obszary wiejskie i  poniżej 50% ludności obszary o dużej gęstości zaludnienia; 
tereny gęsto zaludnione (miasta, centra miejskie, obszary miejskie)–przynajmniej 50% ludności zamieszkuje obszary gęsto zaludnione.  
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OŚWIADCZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 

Jestem osobą niepełnosprawną (należy dołączyć posiadane 
orzeczenie lub inny dokument potwierdzający stan zdrowia) 
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, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 
r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375). 

 Tak  Nie 

STATUS UCZESTNIKA 

Jestem osobą zamieszkującą w rozumieniu przepisów Kodeksu 
Cywilnego na terenie województwa lubelskiego 

 Tak  Nie 

Jestem osobą bezrobotną    Tak  Nie 

 osoba bezrobotna zarejestrowana w ewidencji urzędów pracy (należąca do I lub II profilu 
pomocy)  Za osobę bezrobotną zarejestrowaną w ewidencji urzędów pracy rozumie się osobę, pozostającą 
bez pracy, gotową do podjęcia pracy i aktywnie poszukującą zatrudnienia, która jest zarejestrowana 
w ewidencji urzędów pracy. Profil pomocy oznacza właściwy ze względu na potrzeby bezrobotnego zakres 
form pomocy określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy. 
 osoba długotrwale bezrobotna zarejestrowana w ewidencji urzędów pracy (należąca 
do I lub II profilu pomocy).  Za osobę długotrwale bezrobotną rozumie się osobę dorosłą (25 lat lub więcej) 
pozostającą osobą bezrobotną nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy. 
 osoba bezrobotna niezarejestrowana w ewidencji urzędów pracy 
Za osobę bezrobotną niezarejestrowaną w ewidencji urzędów pracy rozumie się osobę, pozostającą bez 
pracy, gotową do podjęcia pracy i aktywnie poszukującą zatrudnienia, która nie jest zarejestrowana 
w ewidencji urzędów pracy. 
 osoba długotrwale bezrobotna niezarejestrowana w ewidencji urzędów pracy 

Data rejestracji w Urzędzie Pracy  

Jestem osobą bierną zawodowo 

Za osobę bierną zawodowo rozumie się osobę, która w danej chwili nie tworzy 
zasobów sił roboczych (tzn. nie pracuje i nie jest bezrobotna) 

 Tak  Nie 

 osoba bierna zawodowo od dnia …………….…................ ucząca się 
 osoba bierna zawodowo od dnia ……………………………….. nieuczestnicząca w       
kształceniu i szkoleniu 

Oświadczam, że jestem rolnikiem prowadzącym indywidualne 
gospodarstwo rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych, 
zamierzającym odejść z rolnictwa  
Oświadczam, że jestem członkiem rodziny rolnika 
Za członka rodziny rolnika uznaje się współmałżonka lub domownika. 

 Tak  Nie 

 Tak  Nie 
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INFORMACJE O SYTUACJI SPOŁECZNEJ UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI 

Oświadczam, że jestem: 

osobą należącą do mniejszości narodowej 
lub etnicznej, migrantem, osobą obcego 
pochodzenia 

□ tak                     □ nie              

□ odmowa podania informacji 

osobą bezdomną lub dotkniętą 
wykluczeniem z dostępu do mieszkań 

□ tak                     □ nie 

osobą przebywającą w gospodarstwie 
domowym bez osób pracujących 
Gospodarstwo domowe, w którym  żaden członek nie 
pracuje, tj. wszyscy członkowie gospodarstwa 
domowego są albo bezrobotni albo bierni zawodowo. 

□ tak                     □ nie 

w tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi 
pozostającymi na utrzymaniu 
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             □ nie dotyczy 

osobą żyjącą w gospodarstwie składającym 
się z jednej osoby dorosłej i dzieci 
pozostających na utrzymaniu 
 

□ tak                     □ nie              

osobą w innej niekorzystnej sytuacji 
społecznej (innej niż wymienione powyżej) 

□ tak                     □ nie              

□ odmowa podania informacji 

 
OŚWIADCZENIA 

 

Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że: 
1. Zapoznałem/am się z zasadami rekrutacji oraz udziału w Projekcie pn. „LUBELSCY 

ZAWODOWCY” zawartymi w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie 
„Lubelscy Zawodowcy”, akceptuję wszystkie postanowienia ww. Regulaminu oraz 
spełniam kryteria uczestnictwa w projekcie określone w ww. Regulaminie. 

2. Zostałem/am poinformowany/a, że Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi 
priorytetowej 9 – Rynek pracy, Działania 9.1 – Aktywizacja zawodowa. 

3. Wyrażam wolę dobrowolnego uczestnictwa w Projekcie pn. „LUBELSCY 
ZAWODOWCY” oraz zgodę na udział w postępowaniu rekrutacyjnym. 

4. Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych 
zawartych w niniejszym formularzu i innych dokumentach przez Beneficjenta 
Projektu w celach rekrutacji i realizacji Projektu zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2016 r. poz 922).  
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Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub 
zatajenie prawdy niniejszym oświadczam, że dane zawarte w Formularzu Zgłoszeniowym są 
zgodne z prawdą 

…..……………………………………… …..…………………………………………….. 
MIEJSCOWOŚĆ I DATA   CZYTELNY PODPIS KANDYDATA/TKI 
  NA UCZESTNIKA PROJEKU 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Akceptuję fakt, że złożenie przeze mnie Formularza zgłoszeniowego nie jest 
równoznaczne z zakwalifikowaniem do Projektu. W przypadku nie zakwalifikowania 
się do udziału w Projekcie nie będę wnosił/a żadnych roszczeń ani zastrzeżeń do 
Wnioskodawcy – RÓG SPÓKA JAWNA CONSLUTING & BUSINESS TRAINING z siedzibą 
w Dębicy , ul. Jana III Sobieskiego 9. 

6. Oświadczam, że nie jestem zatrudniony/a na podstawie umowy o pracę, 
powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę oraz na podstawie 
umów prawa cywilnego, a także nie prowadzę działalności gospodarczej ani 
rolniczej. 

7. Oświadczam, że zobowiązuje się w ciągu 4 tygodni po zakończeniu udziału w 
projekcie do przekazania danych dotyczących statusu na rynku pracy oraz 
informacji na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji  
lub nabycia kompetencji. 

8. Oświadczam, że zobowiązuje się do przekazania kopi umowy o 
pracę/zlecenia/dzieło, a w przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej 
zaświadczenia z gminy/Urzędu Skarbowego/ZUS potwierdzające prowadzenie 
działalności za trzy pełne miesiące w przypadku podjęcia zatrudnienia w trakcie 
uczestnictwa w projekcie jak i do 3 miesięcy od ukończenia udziału w projekcie. 

9. Zobowiązuję się do natychmiastowego informowania Wnioskodawcy o zmianie 
jakichkolwiek danych osobowych i kontaktowych wpisanych w Formularzu 
zgłoszeniowym oraz o zmianie swojej sytuacji zawodowej (np. podjęcie 
zatrudnienia). 

 


