
   
 

Lider:                    

 
Projekt „POWER-lepszy start! realizowany na podstawie umowy  

z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie  pełniącym rolę 
Instytucji Zarządzającej współfinansowany w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 

Partner: 
HDA - CENTRUM SZKOLENIA, 
DORADZTWA FINANSOWEGO  
I BIZNESU HUBERT DURLIK 

Biuro projektu: ul. Konwiktorska 9, 00-216 Warszawa,  tel: 515 445 276, 665 187 616 e-mail: kamila.orlinska@fundacjachallenge.org 
www: www.fundacjachallenge.org 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
do projektu 

 

„POWER-LEPSZY START!”, NR WND-POWR.01.02.01-14-0040/19 
 

 

realizowanego przez Fundację Challenge Europe, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 

1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane  

z Europejskiego Funduszu Społecznego) 

 

UWAGA!  

Formularz Zgłoszeniowy należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, w miarę możliwości drukowanymi 

literami lub komputerowo (we wszystkich wskazanych miejscach).  
 

 
 

Dane osobowe 

Imię /Imiona  
 

 

Nazwisko 
 

 

Płeć 

 

□ kobieta  □ mężczyzna 

 

Numer PESEL            

Data urodzenia   

Miejsce urodzenia  

Wykształcenie 

 niższe, niż podstawowe 
(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 zakończone 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) 

 wyższe 
 (pełne i ukończone wykształcenie na 

poziomie wyższym ISCED 5) 
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Dane 

kontaktowe 

oraz adres 

zamieszkania  

wg Kodeksu 

cywilnego1) 

Ulica 
 

 

Numer domu 
 

 

Numer lokalu 
 

 

Miejscowość 

 

 

 

 

 

 

 
Obszar 

 miejski 
(obszar położony w granicach 

administracyjnych miast) 

 wiejski  
(obszar położony poza granicami 

administracyjnymi miast – obszary gmin 

wiejskich oraz część wiejska – leżąca 

poza miastem – gminy miejsko-

wiejskiej) 

Kod pocztowy 
 

 

Województwo 
 

 

Powiat 
 

 

Gmina   

Telefon stacjonarny 
 

 

Telefon komórkowy 
 

 

Adres poczty elektronicznej 

(e-mail) 
 

Status na 

rynku pracy 

Jestem osobą bezrobotną2 zarejestrowaną3 w ewidencji Urzędów Pracy 
 tak 

 

 nie 

Jestem osobą bezrobotną niezarejestrowaną4 w ewidencji Urzędów Pracy 
   tak 

 

 nie Jestem osobą bierną zawodowo5 

Jestem osobą: 

- tzw. ubogą pracującą6,  

- zatrudnioną na umowach krótkoterminowych (min. umowy na czas określony), 

- pracującą w ramach umów cywilno-prawnych (min. umowy zlecenie, o dzieło) 

 tak 
 

 nie 

 
                    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 Osoba bezrobotna - osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia. Definicja uwzględnia osoby zarejestrowane jako 

bezrobotne zgodnie z krajowymi przepisami, nawet jeżeli nie spełniają one wszystkich trzech kryteriów. 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 bezrobotna zarejestrowana w ewidencji urzędów - to osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia, 

zarejestrowana w ewidencji urzędów pracy; 
4 Osoba bezrobotna niezarejestrowana w ewidencji urzędów pracy - to osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia, 

niezarejestrowana w ewidencji urzędów pracy 
5 Osoba bierna zawodowo-osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej, tzn. nie pracuje i jest bezrobotna 

            6 Ubogi pracujący to osoba, której zarobki nie przekraczają płacy minimalnej lub osoba zamieszkująca w gospodarstwie domowym, w którym dochody nie przekraczają kryteriów 

dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej. Dla osoby samotnej obecnie jest to 701 zł, dla osoby w rodzinie - 528 zł. W przypadku osób pracujących na podstawie 

umów krótkoterminowych lub cywilnoprawnych dochody nie mogą również przekroczyć płacy minimalnej. 
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Dane 

dodatkowe 

Jestem imigrantem7 

 tak 
 

 tak 
 

 nie 

Jestem byłym Uczestnikiem projektu z zakresu włączenia społecznego, 

realizowanym w ramach celu tematycznego 9 Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 

 tak 
 

 nie 

Czy jest Pan/Pani osobą z niepełnosprawnością?8 

 

 tak 
 

 nie 
 

 odmowa 

podania 

informacji   

Czy jest Pan/Pani osobą należącą do mniejszości narodowej lub etnicznej, 

migrantem, osobą obcego pochodzenia? 

 tak 
 

 nie 
 

 odmowa 

podania 

informacji   

Czy jest Pan/Pani osobą bezdomną lub dotkniętą wykluczeniem z dostępu do 

mieszkań? 

 tak 
 

 nie 

Czy jest Pan/Pani w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (tj. innej, niż 

wymienione powyżej), tzn.:  

- byłym więźniem,  

- narkomanem,  

- osobą zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

 tak 
 

 nie 
 

 odmowa 

podania 

informacji   

Szczególne 

potrzeby 

Proszę o wskazanie szczególnych potrzeb dotyczących realizacji projektu  

(dotyczy osób z niepełnosprawnościami) 

 

 

 

 

 
           7 Osoba, która przybyła zza granicy do innego kraju w celu osiedlenia się. 

8Osoby z niepełnosprawnością - 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 pózn. 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); 
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OŚWIADCZENIA 

 

Ja niżej podpisany/na oświadczam, że: 

1. Jestem osobą uprawnioną do udziału w projekcie, spełniającą kryteria grupy docelowej wskazane   

w § 1 pkt. 5 Regulaminu projektu pt.: „POWER-lepszy start!”, nrWND-POWR.01.02.01-14-0040/19, z dnia 

01.02.2020 r. 

2. Samodzielnie z własnej inicjatywy zgłaszam chęć udziału w projekcie pt. „POWER-lepszy start!”,  

NR WND-POWR.01.02.01-14-0040/19 i wyrażam zgodę na udział w postępowaniu rekrutacyjnym. 

3. Zapoznałem/am się z zasadami udziału w ww. projekcie zawartymi w Regulaminie projektu z dnia                          1 

lutego 2020 r. i zgodnie z wymogami jestem uprawniony/a do uczestnictwa w nim. Akceptuję warunki ww. 

Regulaminu. Jednocześnie zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Realizatora projektu  

o zmianach danych zawartych w Formularzu Zgłoszeniowym (dane uczestnika, dane dodatkowe - status osoby 

na rynku pracy itp.). 

4. Zostałam/em poinformowana/ny, że projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

5. Oświadczam, że nie korzystam równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków 

Funduszu Pracy, PFRON oraz środków przyznawanych w ramach PROW 2014-2020, POWER 2014-2020  

i WRPO 2014-2020, przeznaczonych na pokrycie tych samych wydatków związanych z uczestnictwem  

w projekcie pt.: „POWER-lepszy start!” 

6. Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych. 

7. Zostałem/am poinformowany/a, że zajęcia w projekcie mogą odbywać się w innej miejscowości, niż moje 

miejsce zamieszkania. 

8. Deklaruję uczestnictwo w całym cyklu doradczym i szkoleniowym (wg IPD), równocześnie zobowiązuję się,  

że w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie niezwłocznie poinformuję o tym fakcie Realizatora 

projektu oraz, że nie przerwę uczestnictwa w projekcie bez ważnych powodów. 

9. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie zobowiązuję się do zwrotu wszelkich kosztów poniesionych 

przez Realizatora projektu, związanych z moim uczestnictwem. 

10. Zobowiązuję się do dostarczenia dokumentów potwierdzających osiągniecie efektywności zatrudnieniowej  

do 3 miesięcy od momentu zakończenia udziału w projekcie. 

11. W terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie przekażę Realizatorowi dane dotyczące mojego 

statusu na rynku pracy oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji 

lub nabycia kompetencji. 

12. Zostałem/am poinformowany/a, że złożenie Formularza Zgłoszeniowego nie jest równoznaczne  

z zakwalifikowaniem do udziału w projekcie. 

13. Zostałam/em poinformowany przez Realizatora projektu o możliwości odmowy podania danych wrażliwych. 

14. Wyrażam zgodę na wypełnianie ankiet, kwestionariuszy wywiadu oraz innych dokumentów 

sprawozdawczych w trakcie i po zakończeniu udziału w projekcie oraz na udział w badaniach ewaluacyjnych. 

15. Uprzedzony/a o odpowiedzialności cywilnej (wynikającej z Kodeksu Cywilnego) za składanie oświadczeń 

niezgodnych z prawdą, niniejszym oświadczam, że ww. dane oraz dane zawarte w Formularzu Zgłoszeniowym 

są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym. 

16. W związku z przystąpieniem do projektu pt.: „POWER-lepszy start!” wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 

danych osobowych. 

 

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

       Miejscowość i data                           Czytelny podpis Uczestnika/-czki 
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