
 

 

Formularz zgłoszeniowy do Projektu 

„Od zwolnienia do zatrudnienia” 

 

Beneficjent „O.K. Centrum Języków Obcych” Sp. z o.o. 

Tytuł Projektu Od zwolnienia do zatrudnienia 

Numer Projektu RPLU.10.02.00-06-0024/15 

Nazwa Programu Operacyjnego 
Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Lubelskiego 2014-2020 

Numer i nazwa Osi Priorytetowej w ramach 
Programu Operacyjnego 

Oś priorytetowa 10 Adaptacyjność 
przedsiębiorstw i pracowników do zmian 

Numer i nazwa Działania w ramach Osi 
Priorytetowej 

Działanie 10.2 Programy typu outplacement 

 

Prosimy o wypełnienie wszystkich pól formularza czytelnie, drukowanymi literami. 

Dane Kandydata na Uczestnika Projektu 

Imię (imiona)  Nazwisko  

Płeć 
  kobieta 
 mężczyzna 

Wiek 
 

Data urodzenia  PESEL            

Wykształcenie 

 

 Gimnazjalne i poniżej (kształcenie ukończone na poziomie szkoły gimnazjalnej, 

podstawowej, brak formalnego wykształcenia), 
 Zasadnicze zawodowe (kształcenie ukończone na poziomie zasadniczej szkoły 

zawodowej)                          
 Średnie ogólnokształcące (kształcenie ukończone na poziomie szkoły średniej) 

 Policealne i średnio-zawodowe (kształcenie ukończone na poziomie wyższym niż 

kształcenie na poziomie szkoły średniej, które jednocześnie nie jest wykształceniem wyższym) 

 Wyższe (kształcenie ukończone na poziomie studiów krótkiego cyklu, które jednocześnie 

nie jest wykształceniem wyższym licencjackim, magisterskim i doktoranckim, kształcenie 
ukończone na poziomie studiów wyższych licencjackich, magisterskich i doktoranckich) 

 

Adres zamieszkania1 

Ulica  Nr domu  Nr lokalu  

Miejscowość   Kod pocztowy  

Poczta  Województwo  

Powiat  Gmina  

Dane kontaktowe 

Telefon  

Adres poczty elektronicznej  

                                                           
1 Zgodnie z art. 25. Kodeksu Cywilnego – miejsce przebywania z zamiarem stałego pobytu. 



 

 

Status na rynku pracy 
Należy zaznaczyć właściwe pole w każdym z wierszy poniżej TAK NIE 

Osoba zwolniona z przyczyn dotyczących zakładu pracy2 (w okresie nie dłuższym niż 

6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu) 

   

Osoba bezrobotna3 zarejestrowana w Urzędzie Pracy   

Osoba bezrobotna niezarejestrowana w Urzędzie Pracy   

Osoba długotrwale bezrobotna4   

Osoba bierna zawodowo5   

w tym: nieuczestnicząca w kształceniu lub szkoleniu   

Informacje dodatkowe 
Należy zaznaczyć właściwe pole w każdym z wierszy poniżej TAK NIE 

Jestem osobą bezdomną lub dotkniętą wykluczeniem z dostępu do mieszkań6   

Jestem osobą niepełnosprawną7   

Żyję w gospodarstwie domowym bez osób pracujących8   

Jestem osobą w innej niekorzystnej sytuacji społecznej9   

Jestem osobą po 50 roku życia   

Jestem osobą zamieszkującą obszary wiejskie   

Jestem kobietą samotnie wychowującą co najmniej 1 dziecko   
 

 

 

 

 

                                                           
2 Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących 
pracowników (Dz. U. z 2015 r. poz. 192) lub zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy  
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn.), w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 
20 pracowników albo dokonał likwidacji stanowisk pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych lub technologicznych. 
3 Osoby bezrobotne to osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia. Definicja ta uwzględnia: osoby 
zarejestrowane jako bezrobotne w urzędzie pracy, osoby bezrobotne niepozostające w rejestrach urzędów pracy. Osoby kwalifikujące się do urlopu 
macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), należy wykazywać jako 
osoby bezrobotne. Status na rynku pracy określany jest w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie. 
4 Osoba długotrwale bezrobotna różni się w zależności od wieku: młodzież (<25 lat) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad  
6 miesięcy (>6 miesięcy). Dorośli (25 lat lub więcej) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy). Status na rynku pracy jest 
określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie. 
5 Za osobę bierną zawodową rozumie się osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów sił roboczych (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). 
6 Zgodnie z Europejską typologią bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego ETHOS, w której wskazuje się okoliczności życia  
w bezdomności lub ekstremalne formy wykluczenia mieszkaniowego: bez dachu nad głową (osoby żyjące w surowych i alarmujących warunkach); bez miejsca 
zamieszkania (osoby przebywające w schroniskach dla bezdomnych, w schroniskach dla kobiet, schroniskach dla migrantów, osoby opuszczające instytucje 
penitencjarne/karne/szpitale, instytucje opiekuńcze, osoby otrzymujące długookresowe wsparcie z powodu bezdomności –specjalistyczne zakwaterowanie 
wspierane; niezabezpieczone zakwaterowanie (osoby posiadające niepewny najem z nakazem eksmisji, osoby zagrożone przemocą); n ieodpowiednie warunki 
mieszkaniowe (konstrukcje tymczasowe, mieszkania substandardowe - lokale nienadające się do zamieszkania wg standardu krajowego, skrajne przeludnienie).  
7 Osoby niepełnosprawne w rozumieniu 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, o których mowa w ustawie z dnia 19  sierpnia 1994 r. o ochronie 
zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231,poz. 1375). 
8 Gospodarstwo domowe, w którym żaden członek nie pracuje. Wszyscy członkowie gosp. domowego są albo bezrobotni albo bierni zawodowo. 
9
 Osoba zagrożona wykluczeniem społecznym, byli więźniowie, narkomani itp. Osoba z wykształceniem na poziomie ISCED 0, która jest poza wiekiem typowym 

dla ukończenia poziomu ISCED 1. 



 

 

Proszę określić poziom motywacji do wzięcia udziału w projekcie „Od zwolnienia do zatrudnienia” 
w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza – bardzo niska, a 5 oznacza – bardzo wysoka 

  

1                     2                     3                       4                        5 

                       Bardzo niska                                                                                            Bardzo wysoka 
 

 
 
 
 

Uzasadnienie 
motywacji 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
OŚWIADCZENIE O  SYTUACJI MATERIALNEJ  W RAMACH PROJEKTU  

 „Od zwolnienia do zatrudnienia” 
 

Ja, niżej podpisany/a ……………………………………………………………… oświadczam, iż miesięczny 
dochód na jednego członka rodziny w moim gospodarstwie domowym zawiera się w 

przedziale: 

0 zł – 250 zł  

251 zł – 500 zł   

501 zł – 750 zł  

751 zł – 1000 zł   

powyżej 1000 zł  

 

 

Ja niżej podpisany/a oświadczam, iż: 

1. zapoznałem/am się z Regulaminem Projektu „Od zwolnienia do zatrudnienia”, akceptuję 
jego warunki i zgodnie z wymogami jestem uprawniony/a do uczestnictwa w nim, 

2. spełniam wszystkie wymogi formalne określone w Regulaminie Projektu „Od zwolnienia 
do zatrudnienia”, 



 

 

3. zostałem/am poinformowany/a, że ww. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego, 

4. zostałem/am poinformowany/a, że szkolenie może odbywać się w innej miejscowości 
niż moje miejsce zamieszkania, 

5. zostałem/am poinformowany/a, że złożenie Formularza zgłoszeniowego nie jest 
równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w projekcie, 

6. wyrażam zgodę na udział w badaniach ankietowych, 
7. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora 

Projektu, zostałem poinformowany/a, o możliwości odmowy podania danych 
wrażliwych, tj. danych rasowych i etnicznych oraz dotyczących stanu zdrowia, 

8. zostałem/am poinformowany/a o obowiązku przekazania danych potrzebnych do 
wyliczenia wskaźników rezultatu, tj. status na rynku pracy do 4 tygodni od zakończenia 
udziału w projekcie, 

9. zostałem/am poinformowany/a o obowiązku przekazania Organizatorowi Projektu kopii 
umowy o pracę/zlecenie lub zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające zatrudnienie, 
zarówno w przypadku podjęcia pracy w trakcie uczestnictwa w projekcie jak i do 3 
miesięcy od ukończenia udziału w projekcie, 

10. zostałem/am poinformowany/a o obowiązku udziału w badaniach ewaluacyjnych 
prowadzonych przez Organizatora Projektu oraz podmioty zewnętrzne na zlecenie 
Instytucji Pośredniczącej,  

11. zostałem/am uprzedzony/a o odpowiedzialności cywilnej (wynikającej z Kodeksu 
Cywilnego) za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, niniejszym oświadczam, że 
dane zawarte w Formularzu Zgłoszeniowym oraz ww. informacje są zgodne ze stanem 
prawnym i faktycznym. 

 
 
 
 
Miejscowość ................................, dnia ......................  ………………………………………………. 

czytelny podpis kandydata 
 

 


