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Data wpływu formularza: ………………………….. 

 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do projektu „Postaw na pracę III” 

 

PROSIMY O CZYTELNE WYPEŁNIENIE 

 
I. DANE KANDYDATA 

NAZWISKO I IMIĘ (IMIONA) 
 

PESEL 
 

PŁEĆ  Kobieta                                Mężczyzna 

DATA URODZENIA 
 

WYKSZTAŁCENIE 

 niższe niż podstawowe 

 podstawowe 

 gimnazjalne 

 ponadgimnazjalne: zawodowe/średnie* (zaznacz właściwe) 

 pomaturalne/policealne 

 wyższe 

A
d

re
s 

za
m

ie
sz

k
an

ia

 

ULICA I NR 
 

KOD POCZTOWY I 

MIEJSCOWOŚĆ   

 

GMINA 
 

POWIAT 
 

WOJEWÓDZTWO 
 

NR TELEFONU 
 

E-MAIL 
 

II. STATUS KANDYDATA NA RYNKU PRACY 

Oświadczam, że: 

JESTEM OSOBĄ BEZROBOTNĄ
1
 NIEZAREJESTROWANĄ W PUP  tak        nie 

JESTEM OSOBĄ BEZROBOTNĄ ZAREJESTROWANĄ W PUP 

  tak , profil*: I, II, 

III (proszę zaznaczyć 

właściwy)          
       nie 

JESTEM OSOBĄ DŁUGOTRWALE
2
 BEZROBOTNĄ ZAREJESTROWANĄ W 

PUP 
 tak        nie 

JESTEM OSOBĄ BIERNĄ ZAWODOWO
3  tak        nie 

                                                 
1
Osoby bezrobotne - 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. Definicja nie uwzględnia studentów studiów stacjonarnych, nawet jeśli 

spełniają powyższe kryteria. 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. 
2
Osoba długotrwale bezrobotna zarejestrowana - oznacza to bezrobotnego pozostającego w rejestrze powiatowego urzędu 

pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i 

przygotowania zawodowego dorosłych. 
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III. ZAWÓD KANDYDATA 

POSIADANY ZAWÓD 

 

DODATKOWE 

UPRAWNIENIA (np. prawo 

jazdy, kursy itp.) 

 

 

 

IV. STATUS KANDYDATA ZGODNIE Z USTAWĄ O ZATRUDNIENIU SOCJALNYM: 

Oświadczam, że: 

JESTEM OSOBĄ BEZDOMNĄ REALIZUJĄCĄ 

INDYWIDUALNY PROGRAM WYCHODZENIA Z 

BEZDOMNOŚCI 

 tak           nie 

JESTEM OSOBĄ UZALEŻNIONĄ OD ALKOHOLU  tak           nie 

JESTEM OSOBĄ UZALEŻNIONĄ OD NARKOTYKÓW LUB 

INNYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH 
 tak           nie 

JESTEM OSOBĄ CHORĄ PSYCHICZNIE  (w rozumieniu 

przepisów o ochronie zdrowia psychicznego) 

 tak           nie 

JESTEM OSOBĄ DŁUGOTRWALE BEZROBOTNĄ  tak           nie 

JESTEM OSOBĄ ZWOLNIONĄ Z ZAKŁADU KARNEGO, 

MAJĄCĄ TRUDNOŚCI W INTEGRACJI ZE ŚRODOWISKIEM 

 tak           nie 

JESTEM  UCHODŹCĄ REALIZUJĄCYM INDYWIDUALNY 

PROGRAM INTEGRACJI 

 tak           nie 

JESTEM OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ (w rozumieniu przepisów 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych) 

 tak, …………………………... 

………………………………….. 

(proszę podać stopień/grupę 

niepełnosprawności)   

 nie 

JESTEM OSOBĄ W INNEJ NIEKORZYSTNEJ SYTUACJI 

ŻYCIOWEJ 

 tak, …………………………... 

………………………………….. 

(proszę podać jakiej)   

 nie 

                                                                                                                                                                  
3
 Osoby bierne zawodowo - 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), są uznawane za 

bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). Taka 

sytuacja ma miejsce w momencie gdy np. osoba bierna zawodowo urodziła dziecko, niemniej w związku z tym, iż jest 

niezatrudniona nie pobiera od pracodawcy świadczeń z  tytułu urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego. W związku z tym, 

należy ją traktować jako osobę bierną zawodowo chyba, że jest zarejestrowana jako bezrobotna, wówczas zgodnie z definicją 

należy wykazać ją jako osobę bezrobotną. 
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V. PRAWO DO ŚWIADCZEŃ 

Oświadczam, że posiadam prawo do:   

ZASIŁKU DLA BEZROBOTNYCH  tak       nie 

ŚWIADCZENIA PRZEDEMERYTALNEGO  tak       nie 

ZASIŁKU PRZEDEMERYTALNEGO  tak       nie 

RENTY STRUKTURALNEJ  tak       nie 

RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY  tak       nie 

EMERYTURY  tak       nie 

NAUCZYCIELSKIEGO ŚWIADCZENIA 

KOMPENSACYJNEGO 
 tak       nie 

 

VI. INNE: 

Oświadczam, że: 

KORZYSTAM Z POMOCY SPOŁECZNEJ        tak                 nie 

KORZYSTAM ZE WSPARCIA PROGRAMU OPERACYJNEGO 

POMOC ŻYWNOŚCIOWA 
 tak                   nie 

Czy ma Pan(i) specjalne potrzeby związane z uczestnictwem w projekcie? (np.: realizacja zajęć w 

miejscu dostosowanym do osób poruszających się na wózku inwalidzkim) 
 

Jeśli tak, proszę podać jakie. 

 

 

 

VII. OŚWIADCZENIA 

Oświadczam, że: 

1) zapoznałem/-am się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie i akceptuję jego warunki; 

2) zgodnie z wymogami zawartymi w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie i Formularzu 

zgłoszeniowym jestem uprawniony/-a do uczestnictwa w projekcie; 

3) zostałem/-am poinformowany/-a, że projekt pt. „Postaw na pracę III” jest współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 6. Integracja, Działanie 6.1 

Aktywna Integracja Poddziałanie 6.1.2 Aktywizacja społeczno – zawodowa; 
4) mieszkam w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie Miasta Ustka (powiat słupski, województwo 

pomorskie); 

5) w przypadku zakwalifikowania się do udziału w projekcie zobowiązuję się do dostarczenia dokumentów 

potwierdzających sytuację zawodową i społeczną po zakończeniu udziału w projekcie do 4 tygodni oraz 3 miesięcy od 

zakończenia uczestnictwa w projekcie (dokumentami potwierdzającymi sytuację zawodową są m.in.: kopia umowy o 

pracę, kopia umowy cywilnoprawnej, zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu, zaświadczenie potwierdzające 

prowadzenie działalności gospodarczej przez okres co najmniej 3 miesięcy) 
6) zawarte w formularzu dane są prawdziwe i jednocześnie zobowiązuję się do poinformowania o zmianie 

jakichkolwiek danych i oświadczeń zawartych w formularzu. 

 

 

 

 

 

……………………………… 

    (data i czytelny podpis) 


