
                    

 

                
 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU ,,Czas na zmiany” 

 

Tytuł projektu 

 

Czas na zmiany 

Numer projektu 
 

RPMA.09.01.00-14-a525/18 

Oś priorytetowa, w 

ramach której jest 

realizowany projekt 

 

IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem 

Działanie, w ramach 

którego jest 

realizowany projekt 

 

9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie 

wykluczeniu społecznemu 

 

Prosimy wypełnić czytelnie, DRUKOWANYMI literami WSZYSTKIE BIAŁE POLA  

oraz ZAZNACZYĆ odpowiednie kwadracik 

DANE UCZESTNIKA 

Imię (imiona):  Nazwisko:  

PESEL:            

Płeć: 
                  

                     KOBIETA                                                MĘŻCZYZNA 

Wykształcenie: 

 Brak (brak formalnego wykształcenia) 

 Podstawowe – ISCED 1 (kształcenie ukończone na poziomie szkoły podstawowej) 

 Gimnazjalne – ISCED 2 (kształcenie ukończone na poziomie szkoły gimnazjalnej) 

 
Ponadgimnazjalne – ISCED 3 (kształcenie ukończone na poziomie szkoły średniej lub  
zasadniczej szkoły zawodowej)  

 
Policealne – ISCED 4 ( kształcenie ukończone na poziomie wyższym niż kształcenie  
na poziomie szkoły średniej, które jednocześnie nie jest wykształceniem wyższym)  

 Wyższe krótkiego cyklu – ISCED 5 (kształcenie ukończone na poziomie studiów krótkiego cyklu, 
które jednocześnie nie jest wykształceniem wyższym licencjackim, magisterskim i doktoranckim)  



                    

 

                
 

 

Miejsce zamieszkania1 

Miejscowość:  Ulica:  

Numer domu:  Kod pocztowy:  

Numer lokalu:  Poczta:  

Województwo:  Powiat:  

Dane kontaktowe 

Telefon:  Adres e-mail:  

 

STATUS NA RYNKU PRACY 

Należy zaznaczyć X w odpowiedniej kolumnie TAK NIE 

Jestem osobą bierną zawodowo2   

Nie uczestniczę w kształceniu lub szkoleniu   

Jestem osobą bezrobotną, zarejestrowaną w ewidencji urzędów pracy3 

zakwalifikowaną do III profilu pomocy4 (należy dołączyć zaświadczenie 

z urzędu pracy potwierdzające status) 

   

Jestem osobą długotrwale bezrobotną5   

 

 

                                                           
1 Zgodnie z art. 25 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93) „Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest 
miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu”. 
2 Osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). Studenci studiów dziennych uznawani są 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), uznawane są za bierne zawodowo, chyba że są 
zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). 
3 Osoba bezrobotna (tj. pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia), która jest zarejestrowana w 
rejestrze urzędu pracy jako bezrobotna, zgodnie z zapisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 
4 zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, z późn. zm.) 
5 Osoba długotrwale bezrobotna to osoba: bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy (w przypadku osób poniżej 25 roku życia), 

bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (w przypadku osób powyżej 25 roku życia). 



                    

 

                
 

 

STATUS KANDYDATA 

Należy zaznaczyć X w odpowiedniej kolumnie TAK NIE 
Odmowa 

odpowiedzi 

Jestem osobą zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym6 

 
  

Jestem osobą zamieszkującą (w rozumieniu KC) na terenie 
województwa mazowieckiego, na obszarze poniżej progu 
defaworyzacji7 

 
  

Jestem osobą niepełnosprawną8 (należy dołączyć orzeczenie o 
niepełnosprawności lub inny równoważny dokument 
poświadczający stan zdrowia Kandydata/ki) 
 

 

  

Stopień niepełnosprawności (dane wrażliwe) 

(jeśli dotyczy) 

 

               lekki 

               umiarkowany 

               znaczny                        

                                                           
6 Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:  
- Osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do 
objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o 
pomocy społecznej.  
- Osoby o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym.  
- Osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-
wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Osoby nieletnie, wobec 
których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o 
postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2014 r. poz. 382 z późn. zm.).  
- Osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 
września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.).  
- Osoby z niepełnosprawnością – 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, w 
rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375).  
- Osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. 
U. z 2015 r. poz. 149 z późn. zm.). - Osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego i realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.  
- Osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 
7 Obszary poniżej progu defaworyzacji na terenie województwa mazowieckiego wymieniony w Regulaminie Projektu 
8 Osoba niepełnosprawna w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób 
niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. Nr 127 poz. 721, ze zm.) lub osoba z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o 
ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 546 ze zm.), tj. osoby z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem 
poświadczającym stan zdrowia. 



                    

 

                
 

 

Rodzaj niepełnosprawności (dane wrażliwe)  

(jeśli dotyczy) 

               sprzężona9 

               intelektualna 

               zaburzenia psychiczne              

                inne 

Jestem osobą doświadczającą wielokrotnego wykluczenia10 
 

  

Jestem osobą korzystającą z Programu Operacyjnego Pomoc 
Żywnościowa 2014-2020 

 
  

POZOSTAŁE 

Należy zaznaczyć X w odpowiedniej kolumnie TAK NIE 
Odmowa 

odpowiedzi 

Jestem osobą należącą do mniejszości narodowej11 lub etnicznej12, 

będącą migrantem13, obcego pochodzenia14 

 
  

Jestem osobą bezdomną lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do 

mieszkań 

   

Znajduję się w innej niekorzystnej sytuacji społecznej np.: posiadam 

wykształcenie poniżej podstawowego, byłam/am więźniem, 

narkomanem, jestem osobą zamieszkującą teren wiejski itp. 

 
  

  

                                                           
9 Osoba z niepełnosprawnością sprzężoną – osoba, u której stwierdzono występowanie dwóch lub więcej niepełnosprawności 
10 Wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek 
11 Zgodnie z prawem krajowym mniejszości narodowe to mniejszość: białoruska, czeska, litewska, niemiecka, ormiańska, rosyjska, słowacka, 
ukraińska, żydowska. 
12 Zgodnie z prawem krajowym mniejszości etniczne to mniejszości: karaimska, łemkowska, romska, tatarska. 
13 Cudzoziemcy na stałe mieszkający w danym państwie, obywatele obcego pochodzenia lub obywatele należący do mniejszości.  
14 Cudzoziemcy – każda osoba, która nie posiada polskiego obywatelstwa, bez względu na fakt posiadania lub nie posiadania obywatelstwa 
(obywatelstw) innych krajów lub osoba, której co najmniej jeden z rodziców urodził się poza terem Polski. 



                    

 

                
 

 

Oświadczam, że: 
Ja niżej podpisany/a oświadczam, że: 

- zapoznałem/am się z Regulaminem Projektu „Czas na zmiany”, akceptuję jego warunki i zgodnie 

z wymogami jestem uprawniony/a do uczestnictwa w nim, 

- spełniam wszystkie wymogi formalne określone w Regulaminie Projektu „Czas na zmiany” 

- samodzielnie, z własnej inicjatywy zgłaszam chęć udziału w projekcie ,,Czas na zmiany”, realizowanym na 

terenie województwa mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z 

ubóstwem 

- zostałem/am poinformowany/a, że ww. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, 

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

zamieszkania, 

- zostałem/am poinformowany/a, że złożenie Formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne 

z zakwalifikowaniem do udziału w projekcie, 

- zobowiązuję się do wyrejestrowania z Urzędu Pracy na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia kwalifikacji 

zawodowych  (jeśli jestem zarejestrowany w Urzędzie Pracy) i zobowiązuje się dostarczyć stosowne 

zaświadczenie 

- wyrażam zgodę na udział w badaniach ankietowych, 

- 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, 

- zostałem/am poinformowany/a o obowiązku przekazania Organizatorowi Projektu dokumentów 

potwierdzających zatrudnienie (kopia umowy o pracę/cywilnoprawnej, zaświadczenie od pracodawcy o 

zatrudnieniu, wpis do CEIDG), dokumentów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji (certyfikaty 

potwierdzające uzyskane kwalifikacje) a także dokumentów (zaświadczenie z PUP/oświadczenie 

Uczestnika Projektu) potwierdzających poszukiwanie pracy do 4 tygodni od zakończenie udziału w 

projekcie, 

- zostałem/am poinformowany/a o obowiązku przekazania Organizatorowi Projektu dokumentów 

potwierdzających zatrudnienie (kopia umowy o pracę/cywilnoprawnej, zaświadczenia od pracodawcy o 

zatrudnieniu, wpis do CEIDG, zaświadczenia potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej przez 



                    

 

                
 

 

min. 3 miesiące) do 3 miesięcy od ukończenia udziału w projekcie (również w przypadku przerwania 

udziału w projekcie) , o ile podejmę zatrudnienie, 

- zostałem/am poinformowany/a o obowiązku przekazania Organizatorowi Projektu zaświadczenia  

o podjęciu nauki, zaświadczenia o rejestracji we właściwym PUP-ie, certyfikatów ukończonych szkoleń, 

umowy o wolontariacie, opinii/zaświadczenia od pracownika socjalnego/terapeuty/psychologa, 

potwierdzenia udziału w terapii do 3 miesięcy od ukończenia udziału w projekcie, 

- zostałem/am poinformowany/a o obowiązku rejestracji w urzędzie pracy do 4 tygodni od zakończenia 

udziału w projekcie w przypadku, kiedy nie podejmę zatrudnienia, 

- zostałem/am poinformowany/a o obowiązku udziału w badaniach ewaluacyjnych prowadzonych przez 

Organizatora Projektu oraz podmioty zewnętrzne na zlecenie Instytucji Pośredniczącej,  

- 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 i data czytelny podpis  

kandydata 

 
 


