
 

 

  

Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
do projektu „Ponowny start w aktywność zawodową” 

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,  
8 Oś Priorytetowa Rynek Pracy, działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa,  

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 

Beneficjent Spółdzielnia Socjalna Serwis 

                                                                   Uzupełnia osoba przyjmująca dokument 

Numer 

 
 

PAZ/… 

 
 
 

…………………………………………………….……..………………….. 
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 
 magisterskie 

 

Dane kontaktowe: 

1. Województwo Małopolskie 

2. Powiat (zaznaczyć X) 
  Miasto Tarnów   powiat tarnowski 

  powiat dąbrowski   powiat brzeski 

3. Obszar zamieszkania (zaznaczyć 

X) 
  wiejski   miejski 

4. Gmina  

5. Miejscowość  

6. Ulica2  

7. Numer budynku/lokalu  

8. Kod pocztowy  

9. Telefon kontaktowy   

10. Tel. kont. (np. członka rodziny)  

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



 

 

  

11. 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 długotrwale bezrobotna4  TAK  NIE 

4. Osoba bierna zawodowo5  TAK  NIE 

5. Osoba pracująca   TAK  NIE 

6. Osoba prowadząca działalność gospodarczą na własny rachunek  TAK  NIE 

7. Osoba zarejestrowana w KRUS   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. Definicja uwzględnia osoby 
zarejestrowane jako bezrobotne zgodnie z krajowymi przepisami, nawet jeżeli nie spełniają one wszystkich trzech kryteriów. Osobami bezrobotnymi są 
zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu badania aktywności ekonomicznej ludności, 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), są również osobami bezrobotnymi w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku 
pracy na lata 2014-2020. 
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. 
4 Osoba długotrwale bezrobotna - osoba bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy. Zgodnie z definicją osoby bezrobotnej, do 
okresu pozostawania bez pracy wlicza się również okres przed rejestracją w urzędzie pracy. 
5 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. 



 

 

  

 
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. 

 Nie jestem uczestnikiem innego projektu realizowanego w tym samym czasie, z podobnym rodzajem 

wsparcia w ramach projektów współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego, w tym w szczególności działania 8.2 Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego.  

 Wyrażam  dobrowolną zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie moich danych osobowych, 

w tym danych wrażliwych, zbieranych w związku z koniecznością ich wprowadzenia do SL2014 przez 

Spółdzielnie Socjalną Serwis z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 13/3, a także inne podmioty 

zaangażowane w realizację projektu „Ponowny start w aktywność zawodową” (zgodnie z Ustawą z dnia 

10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z poz. zm.) do celów realizacji 

projektu, a także w zakresie niezbędnym do wywiązywania się Spółdzielni Socjalnej Serwis z obowiązków 

sprawozdawczych wobec Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Moja zgoda obejmuje również 

przetwarzanie danych osobowych w przyszłości, pod warunkiem, że nie zostanie zmieniony cel 

przetwarzania. 

 Oświadczam, że zostałem poinformowany o prawie dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich 

poprawiania, przetwarzanych przez Beneficjenta projektu oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. 

 Oświadczam, że zostałem poinformowany, że dane zawarte w Formularzu zgłoszeniowym wprowadzane 

są do aplikacji głównej centralnego systemu teleinformatycznego tj. SL2014, którego celem jest 

gromadzenie informacji na temat osób i instytucji korzystających ze wsparcia w ramach EFS, oraz 

określenie efektywności realizowanych zadań w procesie badań ewaluacyjnych. 

 
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 i w 
Oświadczeniach projektu „Ponowny start w aktywność zawodową” 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 projektu 


