
 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Tytuł projektu: Cała na przód! 

Nr projektu: RPLU.10.04.00-06-0038/18 

Program 
Operacyjny: 

Regionalny Program Europejski Województwa 
Lubelskiego na lata 2014-2020 

Oś 
priorytetowa: 

10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do 
zmian 

Działanie: 
10.4 Programy typu outplacement w ramach 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 

Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego 

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.. 

DANE OSOBOWE KANDYDATA/KI NA UCZESTNIKA/CZKĘ PROJEKTU 

Imię:  

Nazwisko:  

PESEL:            

Data urodzenia:  Płeć (K/M):  

ADRES ZAMIESZKANIA1 

Ulica:  Nr domu:  Nr lokalu:  

Miejscowość 
 

Kod 
pocztowy: 

 

Gmina:  Powiat:  

Województwo:  

DANE KONTAKTOWE 

Telefon:  

E-mail:  

WYKSZTAŁCENIE KANDYDATA/KI NA UCZESTNIKA/CZKĘ PROJEKTU 
Proszę zaznaczyć tylko 1 właściwe pole. 

Zaznaczyć 
właściwe: 

niższe niż podstawowe - ISCED 0 (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 na poziomie szkoły średniej, które 
jednocześnie nie jest  wyższym) 

 

wyższe - ISCED 5 – 8 (wykształcenie ukończone na poziomie studiów wyższych) 
 

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



 

 

STATUS NA RYNKU PRACY W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU 
Proszę zaznaczyć właściwe pole. 

Odpowiedź 
(TAK / NIE) 

Oświadczam, że jestem osobą bezrobotną  zare jes trowaną  w urzędzie pracy  
(należy dołączyć zaświadczenie z urzędu pracy) 

 

Oświadczam, że jestem osobą b e z r o b o t n ą  n i e z a r e j e s t r o w a n ą w urzędzie pracy  

Oświadczam, że jestem osobą długotrwale  bezrobotną 2  

Oświadczam, że jestem osobą bi erną  zawodowo 3  

 

SYTUACJA KANDYDATA/KI NA UCZESTNIKA/CZKĘ PROJEKTU W CHWILI 
PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU 
Proszę zaznaczyć właściwe pole. 

Odpowiedź 
(TAK / NIE) 

Oświadczam, że jestem osobą zwolnioną z przyczyn niedotyczących pracownika4  
w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu 

 

Oświadczam, że jestem pracownikiem przewidzianym do zwolnienia5 z przyczyn 
niedotyczących pracownika 

 

Oświadczam, że jestem pracownikiem zagrożonym zwolnieniem6 z przyczyn 
niedotyczących pracownika 

 

Miejsce 
zatrudnienia: 

 Branża:  

 

INFORMACJE  
Proszę zaznaczyć właściwe pola.  

Odpowiedź 
(TAK / NIE) 

Oświadczam, że zamieszkuję na terenie realizacji projektu tj. Głusk (g. wiejska), Jabłonna (g. 
wiejska), Jastków (g. wiejska), Konopnica (g. wiejska), Lubartów (g. wiejska i g. miejska), 
Strzyżewice (g. wiejska), Świdnik (g. miejska), Mełgiew (g. wiejska), Piaski (obszar wiejski w 
g. miejsko-wiejskiej), Nałęczów (obszar wiejski w g. miejsko-wiejskiej), Niemce (g. wiejska), 
Wólka (g. wiejska), Niedrzwica Duża (g. wiejska), Spiczyn (g. wiejska) oraz Lublin (g. 
miejska)7 

 

Brałem/am udział w projektach współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w przeszłości 

 

                                                           
2 Osoby długotrwale bezrobotne to - w przypadku dorosłych (25 lat lub więcej) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy  
(>12 miesięcy), natomiast osoby do 25 r. ż. przez okres ponad 6 miesięcy (>6 miesięcy). Wiek uczestników projektu jest określany na podstawie daty urodzenia i ustalany 
w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie. 
3 Osoby bierne zawodowo należy interpretować zgodnie z definicją wskaźnika liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie, tj. bierni zawodowo to 
osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne).  
4 Osoba zwolniona – 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 w wymiarze równym lub większym niż połowa wymiaru czasu 
pracy lub nie jest jednocześnie osobą samozatrudnioną.  
5 Pracownik przewidziany do zwolnienia – pracownik, który znajduje się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego  
z przyczyn niedotyczących pracownika lub który został poinformowany przez pracodawcę o zamiarze nieprzedłużenia 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.  
6 Pracownik zagrożony zwolnieniem – pracownik zatrudniony u pracodawcy, który w okresie 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie tego pracownika do projektu 
dokonał rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych 
zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników lub zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 
pracy, 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. Pracownik ten 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.  
7 Obszar województwa lubelskiego w rozumieniu KC, wyłącznie na terenie gmin wchodzących w skład Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru 
Funkcjonalnego. 



 

 

DANE WRAŻLIWE  
Odpowiedź  

(TAK / NIE/ Odmowa 
odpowiedzi) 

Jestem osobą należącą do mniejszości narodowej8 lub etnicznej9, migrantem10, osobą 
obcego pochodzenia11  

 

Jestem osobą bezdomną lub dotkniętą wykluczeniem z dostępu do mieszkań12    

Jestem osobą z  n i e p e ł n o s p r a w n o ś c i ą13  (należy dołączyć orzeczenie lub inny 
dokument poświadczający stan zdrowia)  

 

Proszę o podanie stopnia  n i e p e ł n o s p r a w n o ś c i  
(dane wrażliwe) 

     lekki  

     umiarkowany  

     znaczny  

     nie dotyczy  

Jestem osobą w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione powyżej, np. 
posiadam wykształcenie niższe niż podstawowe, jestem byłym więźniem, narkomanem, 
zamieszkuję tereny wiejskie (DEGURBA 314), itp. (dane wrażliwe) 

 

 

 

PREFEROWANA PRZEZE MNIE TEMATYKA SZKOLENIA 
Zaznaczyć 
właściwe  

(1 lub więcej): 

Budownictwo ekologiczne 
 

Monter ds. odnawialnych źródeł energii 
 

Pracownik biurowy zielone biuro 
 

Specjalista ds. biomasy  
 

Inne- z sektora zielonej gospodarki (poza rolnictwem) tj. transport zbiorowy, odnawialne 
źródła energii, budownictwo, gospodarka odpadami- wpisać jakie:  

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

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

 

 

 

                                                           
8 Zgodnie z prawem krajowym mniejszości narodowe to: białoruska, czeska, litewska, niemiecka, ormiańska, rosyjska, słowacka, ukraińska, żydowska.  
9 Zgodnie z prawem krajowym mniejszości etniczne to: karaimska, łemkowska, romska, tatarska.  
10 Cudzoziemcy na stałe mieszkający w danym państwie, obywatele obcego pochodzenia lub obywatele należący do mniejszości.  
11 Osoby 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.  
12 Zgodnie z Europejską typologią bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego ETHOS, w której wskazuje się okoliczności życia w bezdomności lub 
ekstremalne formy wykluczenia mieszkaniowego.  
13 Osoby z niepełnosprawnościami to osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej  
i społecznej oraz zatrudnianiu 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 z późn. zm.).   
14 Zdefiniowana przez Eurostat i wykorzystywana do monitorowania obszaru realizacji inwestycji/projektu w LSI2014/LSI2014EFS, klasyfikacja 
jednostek przestrzennych, zgodnie z którą jednostki przestrzenne przyporządkowane są do następujących kategorii: gęsto zaludnione (01), pośrednie 
(02) i słabo zaludnione (03). Założenia metodologiczne DEGURBA opierają się na kryterium gęstości zaludnienia i minimalnej liczby ludności.  
03 – tereny słabo zaludnione (wiejskie) – więcej niż 50% ludności zamieszkuje obszary wiejskie (Obszary wiejskie – 300 osób/km2 na obszarze, którym 
minimalna liczba ludności wynosi 5 000 mieszkańców).  



 

 

Ja niżej podpisana/y oświadczam, iż: 

1. Zapoznałem/am się z zasadami udziału w ww. projekcie zawartymi w Regulaminie Projektu i zgodnie z wymogami 
jestem uprawniony/a do uczestnictwa w nim. Akceptuję warunki regulaminu. Jednocześnie zobowiązuję się do 
niezwłocznego poinformowania Organizatora Projektu – O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. o wszelkich 
zmianach danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym. 

2. Spełniam wszystkie kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w projekcie. 
3. Samodzielnie, z własnej inicjatywy zgłaszam chęć uczestnictwa w projekcie „Cała na przód!” 

nr RPLU.10.04.00-06-0038/18, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020 Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 
2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie, realizowanym przez O.K. 
Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. 

4. Deklaruję uczestnictwo w całym wsparciu zaplanowanym w ramach ww. projektu, równocześnie zobowiązuję się, 
że w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie niezwłocznie poinformuję o tym fakcie Organizatora Projektu. 

5. Zostałam/em poinformowana/ny, że projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014 -2020. 

6. Zostałem/am poinformowany/a, że szkolenia mogą odbywać się w innej miejscowości niż moje miejsce zamieszkania. 
7. Zostałem/am poinformowany/a, że złożenie Formularza Zgłoszeniowego nie jest równoznaczne 

z zakwalifikowaniem do udziału w projekcie. 
8. Zostałem/am poinformowany/a o możliwości odmowy podania danych wrażliwych, tj. danych rasowych 

i etnicznych, dotyczących stanu zdrowia itp. 
9. Zostałem/am poinformowany/a o obowiązku przekazania Organizatorowi Projektu kopii umowy o pracę/zlecenie/ 

dzieło lub zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające zatrudnienie, zarówno w przypadku podjęcia pracy  
w trakcie uczestnictwa w projekcie jak i do 4 tygodni od ukończenia udziału w projekcie, a w przypadku 
rozpoczęcia działalności gospodarczej – wydruk CEIDG/KRS oraz dokument potwierdzający fakt prowadzenia 
działalności gospodarczej przez okres minimum 3 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie: dowód opłacenia 
należnych składek na ubezpieczenie społeczne lub zaświadczenie z Urzędu Gminy lub Miasta/Urzędu 
Skarbowego/ZUS potwierdzającego prowadzenie działalności przez 3 pełne miesiące. 

10. Zostałem/am poinformowany/a o obowiązku przekazania danych potrzebnych do wyliczenia wskaźników rezultatu, 
tj. status na rynku pracy oraz dokumentów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji (certyfikaty, dyplomy, 
świadectwa ukończenia szkoły, wyniki egzaminów) do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie. 

11. Jestem gotowy/a do podjęcia zatrudnienia. 
12. 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. 
13. Zostałem/am poinformowany/a o obowiązku udziału w badaniach ewaluacyjnych prowadzonych przez Organizatora 

Projektu oraz podmioty zewnętrzne na zlecenie Instytucji Pośredniczącej. 
14. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym 

przez Organizatora Projektu - O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. zgodnie z przepisami Rozporządzenia 
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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).  

15. Zostałem poinformowany o tym, że z chwilą przystąpienia do projektu każdy Uczestnik Projektu, będący osobą 
fizyczną, składa oświadczenie o przyjęciu przez niego do wiadomości informacji o ochronie danych osobowych 
(zgodnie z przepisami Rozporządzenia 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). W przypadku uczestnika projektu nieposiadającego 
zdolności do czynności prawnych, oświadczenie składa jego opiekun prawny.  

16. Zostałem/am uprzedzony/a  o odpowiedzialności cywilnej (wynikającej z Kodeksu Cywilnego) za składanie 
oświadczeń niezgodnych z prawdą oraz świadomy tej odpowiedzialności oświadczam, że podane w niniejszym 
formularzu informacje są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. 

 

 

 

 

_________________________________ _________________________________ 

          miejscowość i data                                                                                                                                                    czytelny podpis 


