
 

 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

Załącznik nr 1 do REGULAMINU REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU - ścieżka stażowa - 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KANDYDATA/-TKI NA UCZESTNIKA/-CZKĘ 

 „Nowe kwalifikacje, nowe działalności”  
nr RPSL.07.04.02-24-0BC4/20 

realizowanym w ramach osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy 

dla działania: 7.4. Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy 

(działania z zakresu outplacementu) 

dla poddziałania: 7.4.2. Outplacement – konkurs 

 

Beneficjent Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia 

Numer 

 

 

……/ 20… 

 

…………………………………………………….……..………………….. 

data, podpis osoby przyjmującej 

 

WYPEŁNIA KANDYDAT/-TKA NA UCZESTNIKA/-CZKĘ PROJEKTU 

Dane podstawowe 

1. Imię (Imiona)  

2. Nazwisko   

3. Wiek  

4. Płeć (zaznaczyć x)  Kobieta  Mężczyzna 

5. PESEL  

6. NIP     

7. Wykształcenie (zaznaczyć x) 
 brak  podstawowe  gimnazjalne  ponadgimnazjalne1 

 policealne licencjackie  magisterskie 

Dane kontaktowe: 

1.Kraj  

1. Województwo  2. Powiat   

3. Gmina  

4. Miejscowość  5. Kod pocztowy  

6. Ulica2  
7. Numer 
budynku/lokalu 

 

8. Telefon kontaktowy 

 
 

9. Adres e-mail 

 
 

Dane dodatkowe (zaznaczyć odpowiednio x): 

2. Jestem uczestnikiem innego projektu z zakresu aktywizacji 
zawodowej dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego 

 TAK  NIE 

  

                                                           
1 Wykształcenie ponadgimnazjalne – liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum, uzupełniające liceum ogólnokształcące, technikum 
uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa. 
2 W przypadku braku ulicy wpisać miejscowość.  
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Status na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu (zaznaczyć odpowiednio x): 

1. Jestem osobą zwolnionąi   TAK  NIE 

2. Jestem pracownikiem przewidzianym do zwolnieniaii  TAK  NIE 

3. Jestem pracownikiem zagrożonym zwolnieniemiii   TAK  NIE 

4. Jestem byłym pracownikiem jednostki organizacyjnej spółki węglowej z terenu 
województwa śląskiego lub przedsiębiorstwa z terenu województwa śląskiego z nią 
powiązanym (przedsiębiorstwem kooperującym) 

 TAK  NIE 

5. Jestem osobą odchodzącą z rolnictwaiv  TAK  NIE 

6. Jestem osobą bierną zawodowov  TAK  NIE 

- jestem osobą uczącą się  TAK  NIE 

- jestem osobą nieuczestniczącą w kształceniu lub szkoleniu  TAK  NIE 

- inne  TAK  NIE 

7. Jestem osobą bezrobotną zarejestrowaną w ewidencji urzędu pracyvi  TAK  NIE 

-  w tym długotrwale bezrobotną  TAK  NIE 

8. Jestem osobą bezrobotną niezarejestrowaną w ewidencji urzędu pracy  TAK  NIE 

- w tym długotrwale bezrobotną  TAK  NIE 

9. Jestem osobą pracującą   TAK  NIE 

- jestem osobą pracującą w administracji rządowej 

- jestem osobą pracującą w administracji samorządowej 

- jestem osobą pracującą w dużym przedsiębiorstwie 

- jestem osobą pracującą w mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwie 

- jestem osobą pracującą w organizacji pozarządowej 

- inne 

 

 

 

 

 TAK 

 TAK 

 TAK 

 TAK 

 TAK 

 TAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NIE 

 NIE 

 NIE 

 NIE 

 NIE 

 NIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

- wykonywany zawód (proszę poniżej wpisać jedną z opcji z poniższej listy): 

- nauczyciel kształcenia zawodowego 

- nauczyciel kształcenia ogólnego  

- nauczyciel wychowania przedszkolnego  

- pracownik instytucji szkolnictwa wyższego  

- pracownik instytucji rynku pracy 

- pracownik instytucji systemu ochrony zdrowia  

- rolnik  

- kluczowy pracownik instytucji pomocy i integracji społecznej  

- pracownik instytucji systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej  

- pracownik ośrodka wsparcia ekonomii społecznej  

- pracownik poradni psychologiczno-pedagogicznej  

- instruktor praktycznej nauki zawodu  
- inny 

 

Jestem osobą zatrudnioną w: (proszę poniżej wpisać nazwę i adres zakładu pracy) 
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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 

Ja, niżej podpisany/-a, świadomy/-a odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą  oświadczam, 

iż dane podane w niniejszym Formularzu zgłoszeniowym oraz w Oświadczeniach do projektu Nowe kwalifikacje, nowe 

dotacje” są zgodne  z prawdą. 

Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałem/-am się z Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie (ścieżka stażowa). 

 

 

 

................................................                                                                               .................................................................... 

Miejscowość i data                                                                          Podpis Uczestnika/-czki projektu 

 

Zweryfikowano na podstawie dokumentu 
potwierdzającego tożsamość 
Uczestnika/Uczestniczki 

 Dowód osobisty  

 Paszport 

  Inne ……………………………………… Data i podpis osoby dokonującej 
weryfikacji 

 

i osoba pozostająca bez zatrudnienia, która utraciła pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem 
przystąpienia do projektu i nie posiada jednocześnie źródła dochodu z tytułu innej działalności zarobkowej wykonywanej w wymiarze równym lub 
większym niż połowa wymiaru czasu pracy lub nie jest jednocześnie osobą samozatrudnioną.  
 
Przyczyna niedotycząca pracownika, czyli leżąca po stronie zakładu pracy - obejmuje następujące przypadki: 

- rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników, zgodnie z przepisami o szczególnych zasadach 
rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników lub zgodnie z przepisami Kodeksu pracy,  
w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników, 
- rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z powodu ogłoszenia upadłości pracodawcy, jego likwidacji lub likwidacji stanowiska pracy z 
przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych albo technologicznych, 
- wygaśnięcie stosunku pracy lub stosunku służbowego w przypadku śmierci pracodawcy lub gdy odrębne przepisy przewidują wygaśnięcie stosunku 
pracy lub stosunku służbowego w wyniku przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę i niezaproponowania przez tego pracodawcę 
nowych warunków pracy i płacy. 

ii pracownik, który znajduje się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracownika lub który 
został poinformowany przez pracodawcę o zamiarze nieprzedłużania przez niego stosunku pracy lub stosunku służbowego i nie posiada jednocześnie 
źródła dochodu z tytułu innej działalności zarobkowej wykonywanej w wymiarze równym lub większym niż połowa wymiaru czasu pracy lub nie jest 
jednocześnie osobą samozatrudnioną. 
 
iii pracownik, który znajduje się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracownika lub który 
został poinformowany przez pracodawcę o zamiarze nieprzedłużania przez niego stosunku pracy lub stosunku służbowego i nie posiada jednocześnie 
źródła dochodu z tytułu innej działalności zarobkowej wykonywanej w wymiarze równym lub większym niż połowa wymiaru czasu pracy lub nie jest 
jednocześnie osobą samozatrudnioną.  

iv osoby podlegające ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. 
U. z 2019 r. poz. 299, z późn. zm.) (KRUS), zamierzający podjąć zatrudnienie lub inną działalność pozarolniczą, objętą obowiązkiem ubezpieczenia 
społecznego na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 300 z późn. zm.) (ZUS) 

v 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 

                                                           



 

 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

                                                                                                                                                                                                   
urlopu rodzicielskiego), są uznawane za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma 
pierwszeństwo. 
 
vi osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia. Niezależnie od spełnienia powyższych przesłanek, 
zarejestrowani bezrobotni są zaliczani do osób bezrobotnych. Os. 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. Os. kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie 
pobierają świadczeń z tytułu urlopu), są również os. bezrobotnymi. 


