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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 

Dane osoby zgłaszającej swój udział w Projekcie 

D
an

e 
u

cz
es

tn
ik

a 

1. Imię:  

2. Nazwisko:  

3. Płeć:  kobieta  mężczyzna 

4. PESEL:  

5. Data i miejsce urodzenia:  

6. Wykształcenie: 

 niższe niż podstawowe (ISCED 0)  
 podstawowe (ISCED  1) 
 gimnazjalne (ISCED 2) 
 ponadgimnazjalne (ISCED 3) 
 policealne (ISCED 4) 
 wyższe (ISCED  5-8) 

D
an

e 
ko

n
ta

kt
o

w
e 

7. Województwo:  

8. Powiat:  

9. Gmina:  

10. Miejscowość:  

11. Ulica:  

12. Numer budynku:  Numer lokalu:  

13. Kod pocztowy/poczta:  

14. Obszar  wiejski  miejski 

15. Telefon kontaktowy:  

16. Adres e-mail:  

St
at

u
s 

n
a 

ry
n

ku
 p

ra
cy

 

17. 
Oświadczam, iż jestem:  
 

 osobą bezrobotną niezarejestrowaną w ewidencji urzędów 
pracy 

 w tym osobą długotrwale bezrobotną 

 osobą bezrobotną zarejestrowaną w ewidencji urzędów pracy 

 w tym osobą długotrwale bezrobotną 

 osobą bierną zawodową 

 w tym nieuczestniczącą w kształceniu lub szkoleniu 

 osobą pracującą 

Lp. Nazwa 

1. Tytuł projektu: „Zaprojektuj swoją przyszłość” 

2. Priorytet: I Osoby młode na rynku pracy 

3. Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy 

4. Poddziałanie: 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych 
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18. 
Oświadczam, iż jestem:  
 

 osobą należącą do mniejszości narodowej lub etnicznej, 
migrantem, osobą obcego pochodzenia (dane wrażliwe) 

 
 osobą bezdomną lub dotkniętą wykluczeniem 

z dostępu do mieszkań 
 

 osobą z niepełnosprawnościami (dane wrażliwe) 
(należy załączyć orzeczenie o niepełnosprawności) 
 

 osobą przebywającą w gospodarstwie domowym bez osób 
pracujących 

 
 w tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi 

pozostającymi na utrzymaniu 
 

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

 
 osobą w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż 

wymienione powyżej), (dane wrażliwe) 
(jakiej?) ………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 

19. Oświadczam, że 
 opiekuję się dzieckiem do lat 6 / osobą zależną 
 dochód netto/m-c  gospodarstwa domowego, w którym 

zamieszkuje wynosi poniżej 1.500 zł 

D
an

e 
d

o
ty

cz
ąc

e 
u

d
zi

ał
u

 w
 p

ro
je

kc
ie

 

20. 

Które z wymienionych 
działań podwyższyłoby 
Twoje szanse na 
znalezienie pracy?           
(można zakreślić więcej 
niż jedno) 

 indywidualne poradnictwo zawodowe 
 warsztaty poszukiwania pracy (pisania CV/LM, 

prowadzenie rozmowy rekrutacyjnej, 
 warsztaty rozwijające kompetencje społeczne 

 dodatkowe kursy, szkolenia 
 staż zawodowy 
 spotkanie z osobą która pokaże mi do czego mam 

największe predyspozycje 
 wszystkie powyższe 

 inne (jakie?) ………………….. 
 nie wiem 

21. 
Jak oceniasz swoją 
motywację do 
znalezienia pracy? 

 bardzo chcę znaleźć jakąś pracę 
 szukam pracy w swoim zawodzie, za godziwe 

wynagrodzenie 
 jest mi to obojętne kiedy znajdę 
 nie chce mi się ( nie wierzę że znajdę ) 
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22. 
Od jakiego czasu 
szukasz pracy? 

 poniżej 6 m-ce 
 poniżej roku 
 powyżej roku 
 w sumie to nie szukam, bo nic i tak nie ma 
 nie szukam 

23. 
Które szkoleń 
podwyższyło by Twoje 
szanse na rynku pracy? 

 przedstawiciel/ka handlowy/a z prawem jazdy 
kategorii B 

 asystent/asystentka zarządu 
 Pracownik centrum elektronicznej obsługi klienta 
 mam wystarczające umiejętności 

 

Ja, niżej podpisany/-a oświadczam, że: 
1. Zgłaszam chęć udziału w Projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, pt. „Zaprojektuj swoją przyszłość”. 
2. Zostałem/-am poinformowany/-a, że Projekt „Zaprojektuj swoją przyszłość” jest współfinansowany ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 
3. Wyrażam zgodę na udział w postępowaniu rekrutacyjnym. 
4. 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 
wznosił/-a  żadnych roszczeń ani zastrzeżeń do Firmy Unlimited Joanna Niczyporuk z siedzibą w Lublinie 
przy ul. Lotniczej 3. 

5. Oświadczam, iż zapoznałem/-am się z Regulaminem w/w Projektu i zgodnie z wymogami jestem 
uprawniony/-a do uczestnictwa w nim. 

6. Deklaruję uczestnictwo we wszystkich formach wsparcia w projekcie, równocześnie zobowiązuję się, iż w 
przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie niezwłocznie poinformuję o tym fakcie Realizatora 
Projektu. 

7. Deklaruję uczestnictwo w badaniach ankietowych oraz ewaluacyjnych na potrzeby Projektu. 
8. 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. 
 

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 Data Czytelny podpis Kandydata/-ki 
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OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU 
 

 W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Zaprojektuj swoją przyszłość” oświadczam, że 
przyjmuję do wiadomości, iż: 

1. Administratorem moich danych osobowych jest Minister Rozwoju pełniący funkcję Instytucji 
Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, mający siedzibę 
przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa. 

2. Podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 
ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2014 r. poz. 
1182, z późn. zm.) – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) na podstawie:  

1) w odniesieniu do zbioru Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój: 

a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia  
17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 
uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, 
str. 320, z późn. zm.), 

b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia  
17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470), 

c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. poz. 1146, 
z późn. zm.); 

2) w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację 
programów operacyjnych:  

a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia  
17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 
uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, 

b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia  
17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006, 

c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, 
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d) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. 
ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do 
przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące 
wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, 
certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str. 1). 

3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu „Zaprojektuj swoją 
przyszłość”, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, 
monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-
promocyjnych w ramach PO WER. 

4. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej - Wojewódzki 
Urząd Pracy w Krakowie, Plac na Stawach 1, 30-107 Kraków, beneficjentowi realizującemu 
projekt  - Joanna Niczyporuk Unlimited, ul. Lotnicza 3, 20-322 Lublin oraz podmiotom, które na 
zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu - 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...  

5. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na 
zlecenie Powierzającego, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta.  Moje dane osobowe mogą 
zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Powierzającego, 
Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach PO WER. 

6. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 
możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu. 

7. W terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie przekażę beneficjentowi dane 
dotyczące mojego statusu na rynku pracy oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub 
szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji. 

8. W ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dotyczące mojego 
statusu na rynku pracy. 

9. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

 

 

 

 

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

MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU* 

 
 
 
 
 

                                                           
* W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna. 
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OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU 
 
 
 
Ja, niżej podpisany/-a ………………………………………………………..…………….………..……….., PESEL: …………………………………….…………… 

w związku z przystąpieniem do projektu pn. „Zaprojektuj swoją przyszłość” oświadczam, że 
 
na etapie składania dokumentów rekrutacyjnych do powyższego projektu zostałem 
poinformowany o możliwości odmowy podania danych wrażliwych dotyczących mojego 
statusu społecznego (niepełnosprawności, przynależności narodowej lub etnicznej, faktu bycia 
migrantem, osobą obcego pochodzenia, lub pozostawania w niekorzystnej sytuacji społecznej). 
  
 
 
 
………………………………..…                                                            ……………………………………….. 
  miejscowość i  data                                                                                   podpis 
 
 
 
 
 
 
 
  W związku z prawem odmowy podania danych wrażliwych dotyczących mojego 
statusu społecznego oświadczam, iż odmawiam podania danych wrażliwych dotyczących 
mojego statusu społecznego. 
 
 
 
………………………………..…                                                            ……………………………………….. 
  miejscowość i  data                                                                                   podpis 
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OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU 

 
 
Ja, niżej podpisany/-a ……………………………….………..………………….., PESEL: …………………………………… 

w związku z przystąpieniem do projektu pn. „Zaprojektuj swoją przyszłość” oświadczam, że 

zobowiązuje się po zakończeniu mojego uczestnictwa w projekcie: 

 

- w terminie do 4 tygodni od dnia zakończenia udziału w projekcie, przekazać Realizatorowi projektu - 

Unlimited Joanna Niczyporuk, informacje i dane ( w tym dokumenty) dotyczące mojej sytuacji na 

rynku pracy po zakończeniu udziału w projekcie, tj. dotyczące: 

a) uzyskania, po zdanym egzaminie certyfikatu/zaświadczenie potwierdzającego uzyskanie 

kwalifikacji,  

b) otrzymania oferty pracy, kształcenia ustawicznego, przygotowania zawodowego lub stażu po 

opuszczeniu programu (uwzgl. okres uczestnictwa w projekcie),   

c) statusu na rynku pracy (pracujący, bezrobotny, bierny zawodowo),  

d) poszukiwania pracy (poprzez PUP, samodzielnie),  

e) podjęcia kształcenia lub szkolenia 

 

- w terminie  3 m-cy od dnia zakończenia udziału w projekcie, przekazać Realizatorowi projektu - 

Unlimited Joanna Niczyporuk dane oraz dokumenty dotyczące mojej sytuacji na rynku pracy, tj.: 

a) um.o pracę na 3m-ce i min. ½ etatu, lub 

b) um. cywilnoprawna na min. 3m-ce (o wartości min. 3xmin. wynagrodzenie) lub 

c) zaświadczenie z CEiDG o podjęciu działalności gospodarczej + potwierdzenie opłacenia składek ZUS 

przez min. 3 m-ce. 

 

 
 
           ………………………………..…                                                            ……………………………………….. 
              miejscowość i  data                                                                                   podpis 
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OŚWIADCZENIE O POSIADANYM STATUSIE NA RYNKU PRACY 
 

Ja, niżej podpisany/-a ……………………………….………..………………….., PESEL: …………………………………… 
świadomy/-a odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego 
oświadczenia lub zatajenie prawdy w związku z przystąpieniem do projektu pn. „Zaprojektuj swoją 
przyszłość” oświadczam, że: 
 
Jestem osobą bezrobotną*, tj. osobą pozostającą bez pracy, gotową do podjęcia pracy i aktywnie 

poszukują zatrudnienia - zarejestrowaną w ewidencji urzędów pracy  

UWAGA - (na potwierdzenie posiadanego statusu wymagane jest załączenie zaświadczenia z 

właściwego urzędu pracy) 

 

………………………………..…                                                                                   ……………………………………….. 
  miejscowość i  data                                                                                                        podpis 

 

w tym długotrwale bezrobotną* 

(definicja) w przypadku 

- młodzieży (<25 lat) – jest to os. bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy 

- dorosłych (25 lat lub więcej) – jest to os. bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy 

 

………………………………..…                                                                                   ……………………………………….. 
  miejscowość i  data                                                                                                        podpis 

 

 

Jestem osobą bezrobotną* tj. osobą pozostającą bez pracy, gotową do podjęcia pracy i aktywnie 

poszukują zatrudnienia - niezarejestrowaną w ewidencji urzędów pracy  

 

………………………………..…                                                                                   ……………………………………….. 
  miejscowość i  data                                                                                                        podpis 

 

w tym długotrwale bezrobotną (definicja j.w.)*  

 

………………………………..…                                                                                   ……………………………………….. 
  miejscowość i  data                                                                                                        podpis 

 

 

Jestem osobą bierną zawodowo, tj.  nie pracuję i nie jestem osobą bezrobotną w rozumieniu 

przywołanym powyżej 

 

 

………………………………..…                                                                                   ……………………………………….. 
  miejscowość i  data                                                                                                        podpis 

 

* - niewłaściwe należy skreślić 
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OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO KATEGORII NEET 
 
 

Ja, niżej podpisany/-a ……………………………….………..………………….., PESEL: …………………………………… 
 
 
świadomy/-a odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego 
oświadczenia lub zatajenie prawdy w związku z przystąpieniem do projektu pn. „Zaprojektuj swoją 
przyszłość” oświadczam, że należę do kategorii osób NEET, tj. 
 

 pozostaję bez zatrudnienia (tj. jestem os. bezrobotną lub bierną zawodowo), 

 nie kształcą się (tj. nie uczestniczę w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) i  

 nie szkolę się ( tj. nie uczestniczę/yłem/łam w pozaszkolnych zajęciach mających na celu 
uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub 
ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, w ciągu ostatnich 4 tyg.). 

 

 

         ………………………………..…                                                                                   ……………………………………….. 
           miejscowość i  data                                                                                                        podpis 
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