
 

    

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU 

„Działanie przepisem na zmianę” 

Tytuł Projektu „Działanie przepisem na zmianę” 

Numer Projektu RPDS.08.02.00-02-0030/18 

Nazwa Programu Operacyjnego 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na 

lata 2014-2020 

Numer i nazwa Osi priorytetowej                                   8 Rynek pracy 

Numer i nazwa Działania  8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy  

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

 

1. Należy wypełnić czytelnie  BIAŁE POLA (najlepiej drukowanymi literami). 

2. Należy wypełnić wszystkie wymagane pola. 

3. W miejscach wyboru należy postawić krzyżyk. 

 

INFORMACJE OGÓLNE O KANDYDACIE NA UCZESTNIKA/CZKĘ PROJEKTU 

Imię   Nazwisko  

Data urodzenia  
Płeć 

 kobieta 

PESEL   mężczyzna 

ADRES ZAMIESZKANIA1 

Ulica   Nr domu  Nr lokalu  

Kod pocztowy  Miejscowość  

Poczta  Gmina  

Powiat  Województwo  

DANE KONTAKTOWE 

Telefon kontaktowy (obowiązkowo) 
 

 

Adres poczty elektronicznej 

(e-mail) 

 

WYKSZTAŁCENIE 

 BRAK (brak formalnego wykształcenia) - ISCED 0 

 PODSTAWOWE (kształcenie ukończone na poziomie szkoły podstawowej) ISCED 1 

 GIMNAZJALNE (kształcenie ukończone na poziomie szkoły gimnazjalnej) ISCED 2 

 
PONADGIMNAZJALNE (kształcenie ukończone na poziomie szkoły średniej lub zasadniczej szkoły zawodowej) 

ISCED 3 

 
POLICEALNE  

(kształcenie ukończone na poziomie wyższym niż kształcenie na poziomie szkoły średniej, które jednocześnie 

nie jest wykształceniem wyższym) ISCED 4 

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



 

    

 

WYŻSZE 

(kształcenie ukończone na poziomie studiów wyższych, tj. studiów krótkiego cyklu, licencjackich, 

magisterskich, doktoranckich) ISCED 5-8 

STATUS W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU 

Należy zaznaczyć właściwe pole w każdym z wierszy poniżej TAK NIE 

Oświadczam, że jestem osobą bezrobotną zarejestrowaną 2 w Urzędzie Pracy                     

( konieczność dostarczenia zaświadczenia z odpowiedniego Urzędu Pracy) 
  

Oświadczam, że jestem osobą długotrwale bezrobotną3tj. od …………………………..   

Oświadczam, że jestem osoba bezrobotną niezarejestrowaną4 w ewidencji Urzędów 

Pracy 
  

Oświadczam, że jestem osobą bierną zawodowo5   

Oświadczam, że jestem osobą tzw. ubogą pracującą6   

Oświadczam, że jestem osobą zatrudnioną na umowę krótkoterminową7    

Oświadczam, że jestem osobą pracującą w ramach umowy cywilnoprawnej8   

Jestem osobą odchodzącą z rolnictwa lub członkiem rodziny osoby odchodzącej 

z rolnictwa9: 
  

                                                      
2 Osoba bezrobotna zarejestrowana, tj. osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca 

zatrudnienia zarejestrowana w ewidencji urzędów pracy. Niezależnie od spełnienia powyższych przesłanek, 

zarejestrowani bezrobotni są zaliczani do osób bezrobotnych. 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. 
3 Osoba długotrwale bezrobotna (tj. pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca 

zatrudnienia) nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy . Wiek uczestników projektu jest określany na podstawie 

daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie. 
4 Osoba bezrobotna niezarejestrowana (tj. osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie 

poszukująca zatrudnienia, która nie jest zarejestrowana w rejestrze urzędu pracy jako bezrobotna. Studenci studiów 

stacjonarnych uznawani są za osoby bierne zawodowo, nawet jeśli spełniają kryteria dla bezrobotnych zgodnie z ww. 

definicją. 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. 
5 Osoba bierna zawodowo, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje i nie jest bezrobotna). 

Osoba będąca na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem 

w okresie, która nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego),uznawana jest za bierną 

zawodowo, chyba że są zarejestrowana już jako bezrobotna (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 zrejestrowana jako bezrobotna, wówczas zgodnie z 

definicją należy wykazać ją jako osobę bezrobotną.  
6 Osoby, których zarobki nie przekraczają płacy minimalnej (ustalanej na podstawie przepisów o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę) lub osoba zamieszkująca w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem 

transferów socjalnych), przypadające na jedną osobę, nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o 

próg interwencji socjalnej w miejscu poprzedzającym przystąpienie do projektu. Przez transfery socjalne należy 

rozumieć bieżące przelewy otrzymywane przez gospodarstwa domowe podczas okresu odniesienia dochodu, 

przeznaczone do zmniejszenia ciężarów finansowych związanych z wieloma nieprzewidywalnymi sytuacjami lub 

potrzebami, dokonywane  w ramach wspólnie organizowanych systemów lub poza tymi systemami przez organy 

rządowe lub instytucje typu non-profit świadczące usługi na rzecz gospodarstw domowych (NPISH). W ramach 

świadczeń społecznych można wyodrębnić następujące grupy: świadczenia dotyczące rodziny, dodatki mieszkaniowe, 

świadczenia chorobowe, świadczenia dla osób z niepełnosprawnościami, stypendia, świadczenia dotyczące wykluczenia 

społecznego 
7 Umowa wskazująca na zawarcie stosunku pracy lub innej formy zatrudnienia, zawarta na czas określony, który upływa 

w okresie realizacji projektu lub trwa nie dłużej niż 6 miesięcy; 
8. Rodzaje umów cywilnoprawnych: umowa zlecenie, umowa o dzieło. 



 

    

 

DANE WRAŻLIWE 

Należy zaznaczyć właściwe pole w każdym z wierszy poniżej TAK NIE 

ODMOWA 

UDZIELENIA 

INFORMACJI 

Jestem osobą należącą do mniejszości narodowej  lub etnicznej10, 

migrantem11 albo osobą obcego pochodzenia12 
   

Jestem imigrantem13 ( w tym osobą polskiego pochodzenia), 

reemigrantem14 
   

Jestem osobą w innej niekorzystnej sytuacji społecznej15    

Jestem  osobą bezdomną lub dotkniętą wykluczeniem z dostępu do 

mieszkań16 
   

Jestem osobą z niepełnosprawnością17  
(należy dołączyć odpowiednie orzeczenie/ zaświadczenie lub inny dokument 

poświadczający stan zdrowia wydany przez lekarza) 

   

Stopień niepełnosprawności (jeśli dotyczy):  

 lekki  

 umiarkowany 

 znaczny 

 

                                                                                                                                                                      
9 Osoby podlegające ubezpieczeniu emerytalno-rentownemu na podstawie ustawy z dnia  20 grudnia 1990 r. o 

ubezpieczeniu społecznym rolników (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 (ZUS). 
10 Zgodnie z prawem krajowym mniejszości narodowe to mniejszość: białoruska, czeska, litewska, niemiecka, 

ormiańska, rosyjska, słowacka, ukraińska, żydowska. Mniejszości etniczne: karaimska, łemkowska, romska, tatarska. 
11 Migranci to cudzoziemcy na stale mieszkający w danym państwie, obywatele obcego pochodzenia lub obywatele 

należący do mniejszości.12Osoby obcego pochodzenia to 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 terenem Polski. 
12Osoby obcego pochodzenia to 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 terenem Polski. 
13 Osoby nieposiadające polskiego obywatelstwa, przybyłe lub zamierzające przybyć do Polski w celu osiedlenia się 

(zamieszkania na stałe) lub na pobyt czasowy i zamierzający wykonywać lub wykonujący pracę na terytorium Polski 
14 Obywatele polscy, którzy przebywali za granicą Polski przez nieprzerwany okres co najmniej 6 miesięcy, którzy 

zamierzają powrócić do Polski lub którzy przebywają na terenie Polski nie dłużej niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do 

projektu i deklarują chęć podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej na terytorium Polski. Do tej grupy zaliczani 

są również repatrianci. 
15 Osoba zagrożona wykluczeniem społecznym, tj. byli więźniowie, narkomani itp. Osoba z wykształceniem na poziomie 

ISCED 0, która jest poza wiekiem typowym dla ukończenia poziomu ISCED 1. Osoby z obszarów wiejskich (wg DEGURBA 

to obszar słabo zaludniony – kod klasyfikacji 3). 
16 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); nieodpowiednie warunki mieszkaniowe (konstrukcje 

tymczasowe, mieszkania substandardowe  - lokale nienadające się do zamieszkania wg standardu krajowego, skrajne 

przeludnienie). 
17 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). 



 

    

 

ANALIZA SYTUACJI DOMOWEJ I ZAWODOWEJ 

Miesięczny dochód na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym wynosi: 

 Poniżej ustawowej granicy ubóstwa18   

 Pozostali 

Okres posiadanego doświadczenia zawodowego: 

 Brak 

 Do 1 roku 

 Powyżej 1 roku 

Czas pozostawania bez pracy: 

 Do 3 miesięcy 

 Od 3 do 6 miesięcy 

 Od 6 do 12 miesięcy 

 Powyżej 12 miesięcy 

Korzystałem/am ze wsparcia z zakresu włączenia społecznego realizowanego w ramach celu tematycznego 9 w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 19 

 TAK 

 NIE 

 

Ja niżej podpisany/a oświadczam, iż: 

1. zapoznałem/am się z Regulaminem Projektu „Działanie przepisem na zmianę” nr projektu RPDS.08.02.00-

02-0030/18 akceptuję jego warunki i zgodnie z wymogami jestem uprawniony/a do uczestnictwa w nim, 

2. spełniam wszystkie wymogi formalne określone w Regulaminie Projektu „Działanie przepisem na zmianę” nr 

projektu RPDS.08.02.00-02-0030/18, a zarazem spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające do 

udziału w projekcie, 

3. zapoznałem/am się z zawartymi w Regulaminie zasadami:  

- wypłaty stypendium szkoleniowego i stażowego projektu „Działanie przepisem na zmianę” nr projektu 

RPDS.08.02.00-02-0030/18, 

- wypłaty zwrotu kosztów dojazdu projektu „Działanie przepisem na zmianę” nr projektu RPDS.08.02.00-02-

0030/18 oraz akceptuję ich warunki, 

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

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020,  

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

zamieszkania, 

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

z zakwalifikowaniem do udziału w projekcie, 

7. zostałem/am poinformowany/a o zasadach równości szans, zrównoważonego rozwoju oraz przeciwdziałania 

dyskryminacji, 

8. wyrażam zgodę na udział w badaniach ankietowych, 

                                                      
             18 Kryteria dochodowe wynoszą: 

             - do 528 zł brutto dla osoby w rodzinie 

             - do 701 zł brutto dla osoby samotnie gospodarującej 

             
19 Osoba, która brała udział w innym projekcie w ramach Osi priorytetowej 9 Włączenie społeczne i w ramach niego 

korzystała z różnych forma wsparcia np. stażu zawodowego, szkolenia zawodowego, szkolenia komputerowego, 

pośrednictwa pracy, poradnictwa psychologicznego, doradztwa zawodowego lub innych. 



 

    

9. 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, 

10. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie zgodnie z 

ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie 

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale odmowa ich 

podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu, 

11. zostałem/am poinformowany/a o obowiązku przekazania Organizatorowi Projektu firma O.K. Centrum 

Języków Obcych Sp. z o. o. 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 (oświadczenie Uczestnika Projektu/ zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy) 

potwierdzających poszukiwanie pracy do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie, 

12. 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, 

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

Organizatora Projektu oraz podmioty zewnętrzne na zlecenie Instytucji Zarządzającej Dolnośląskiego 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy,  

14. 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.  

15. Przyjmuję do wiadomości, iż w momencie stania się Uczestnikiem/czką projektu administratorem moich 

danych osobowych jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wybrzeże J. 

Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław oraz Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, mający siedzibę przy 

ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

               Miejscowość i data                                                                          Czytelny podpis Kandydata 

 

 

 


