FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
REALIZATOR
TYTUŁ I NR PROJEKTU
OŚ PRIORYTETOWA
DZIAŁANIE
DATA I GODZINA PRZYJĘCIA
FORMULARZA

MROZEK MACIEJ „EKSPERT”
„ZAWODOWY EKSPERT – kompleksowe wsparcie w zakresie rozwoju kwalifikacji
i wzrostu poziomu zatrudnienia wśród osób w wieku 30+ w najtrudniejszej
sytuacji na rynku pracy z terenu Małopolski” nr: RPMP.08.02.00-12-0169/15
8 Rynek pracy
8.2 Aktywizacja zawodowa

UWAGA:
Przed złożeniem wypełnionego formularza Uczestnik powinien zapoznać się z REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA
W PROJEKCIE „ZAWODOWY EKSPERT – kompleksowe wsparcie w zakresie rozwoju kwalifikacji i wzrostu poziomu
zatrudnienia wśród osób w wieku 30+ w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy z terenu Małopolski” dostępnym na
stronie www.ekspert-szkolenia.pl lub w Biurze Projektu.
DANE UCZESTNIKA PROJEKTU
Imię (Imiona)
Nazwisko
PESEL
 kobieta
 mężczyzna

Płeć
Wiek w chwili przystąpienia do projektu

 niższe niż podstawowe (brak formalnego wykształcenia)
 podstawowe (dotyczy osób, które ukończyły szkołę podstawową)
 gimnazjalne (dotyczy osób, które ukończyły gimnazjum)
 ponadgimnazjalne (dotyczy osób, które ukończyły kształcenie na

Wykształcenie

poziomie szkoły średniej tj. wykształcenie średnie lub zasadnicze zawodowe)

 policealne (dotyczy osób, które ukończyły szkołę policealną)
 wyższe (dotyczy osób, które posiadają wykształcenie wyższe, uzyskały
tytuł licencjata lub inżyniera lub magistra lub doktora)

Prowadzenie gospodarstwa rolnego (posiadam status osoby
bezrobotnej i jednocześnie jestem właścicielem lub posiadaczem
samoistnych lub zależnych nieruchomości rolnych o powierzchni użytków
rolnych nieprzekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub osobą będącą
współmałżonkiem tych osób lub osobą będącą domownikiem, podlegającą
ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu stałej pracy w
gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych nieprzekraczającej 2
ha przeliczeniowych, posiadającej status osoby bezrobotnej)

 tak
 nie

DANE KONTAKTOWE
Województwo

Powiat

 brzeski  chrzanowski  dąbrowski  gorlicki
 limanowski  tarnowski  miechowski  myślenicki
 nowosądecki  nowotarski  olkuski  oświęcimski
 proszowicki  tatrzański  wadowicki

Gmina
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Miejscowość
Ulica
Nr budynku
Nr lokalu
Kod pocztowy
 miejski
 wiejski

Obszar zamieszkania
Telefon kontaktowy
Adres e-mail

STATUS OSOBY NA RYNKU PRACY W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU
 tak
 nie
Osoba bezrobotna (osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia
pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia )

Jeśli tak:
zarejestrowana w ewidencji
urzędów pracy1
 tak
 nie

Osoba długotrwale bezrobotna (osoba bezrobotna nieprzerwanie
przez okres ponad 6 miesięcy - w przypadku osób w wieku poniżej 25 lat
oraz osoba bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy - w
przypadku osób w wieku 25 lat i więcej)

niezarejestrowana w
ewidencji urzędów pracy2
 tak
 nie

 tak
 nie

Osoba bierna zawodowo (osoba, która w danej chwili nie tworzy  tak
zasobów siły roboczej, tzn. nie pracuje, nie jest zarejestrowana w Urzędzie
 nie
Pracy i nie poszukuje pracy)
 tak
 nie

Osoba pracująca

STATUS UCZESTNIKA W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU
Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej,
migrant, osoba obcego pochodzenia

 tak
 nie
 odmowa podania informacji

 tak
Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do
 nie
mieszkań
 odmowa podania informacji

1

Osoba 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.
2
Osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia, która nie jest zarejestrowana w rejestrze urzędu pracy jako
bezrobotna.
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Osoba z niepełnosprawnościami
Wymagane orzeczenie o niepełnosprawności/inny
dokument potwierdzający stan zdrowia (opinia
lekarska/oświadczenie Uczestnika)
(osoba niepełnosprawna 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
osoba z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19
sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 1994 nr 111, poz.
535))

 tak
 nie
 odmowa podania informacji

Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób
pracujących

 tak
 nie

w tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi

 tak
 nie

Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej
osoby dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu

 tak
 nie

Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż
wymienione powyżej)

 tak
 nie
 odmowa podania informacji

INFORMACJE DODATKOWE
Osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem do lat 7 bądź osobą
zależną (osoba zależna oznacza to osobę wymagającą ze względu na stan  tak
zdrowia lub wiek stałej opieki, połączona więzami rodzinnymi lub
powinowactwem z osobą objętą usługami lub instrumentami rynku pracy lub  nie
pozostającą z nią we wspólnym gospodarstwie domowym)

Oświadczam, iż wszystkie dane zawarte w formularzu są prawdziwe oraz pouczony/a o odpowiedzialności za składanie
oświadczeń niezgodnych z prawdą oświadczam, iż:
a. Jestem (zaznaczyć właściwe):
 bezrobotny(a)
tzn. jestem:
- zarejestrowany(a) w urzędzie pracy jako bezrobotny(a) (bezrobotny zarejestrowany w ewidencji urzędów pracy)
lub
- nie pracuję i nie jestem zarejestrowany(a) w urzędzie pracy, ale poszukuję pracy i jestem gotowy(a) do jej podjęcia
(bezrobotny niezarejestrowany w ewidencji urzędów pracy);
 bierny/a zawodowo tzn. jestem osobą, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje, nie jest
zarejestrowana w Urzędzie Pracy i nie poszukuje pracy).
b. mam skończone 30 lat (najpóźniej w dniu podpisania Umowy uczestnictwa w projekcie ukończone 30 lat).
c. zamieszkuję w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze woj. małopolskiego wyłącznie Obszary Strategicznej
Interwencji (OSI) tj. powiat (zaznaczyć właściwe):
 brzeski
 chrzanowski
 dąbrowski
 gorlicki
 limanowski
 tarnowski
 miechowski  myślenicki
 nowosądecki  nowotarski
 olkuski
 oświęcimski
 proszowicki
 tatrzański
 wadowicki
…….................................................
Data i czytelny podpis Uczestnika
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OŚWIADCZENIA
Ja niżej podpisany/a oświadczam, że:
1. Zapoznałem/am się z zasadami rekrutacji oraz udziału w Projekcie „ZAWODOWY EKSPERT – kompleksowe wsparcie w
zakresie rozwoju kwalifikacji i wzrostu poziomu zatrudnienia wśród osób w wieku 30+ w najtrudniejszej sytuacji na rynku
pracy z terenu Małopolski” zawartymi w Regulaminie uczestnictwa, akceptuję wszystkie postanowienia ww. Regulaminu oraz
spełniam kryteria uczestnictwa w projekcie określone w ww. regulaminie.
Zostałem/am poinformowany/a, że projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego 2014-2020. Priorytet VIII - Rozwój rynku pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa osób nieaktywnych
zawodowo.
2. Wyrażam wolę dobrowolnego uczestnictwa w projekcie „ZAWODOWY EKSPERT – kompleksowe wsparcie w zakresie
rozwoju kwalifikacji i wzrostu poziomu zatrudnienia wśród osób w wieku 30+ w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy z
terenu Małopolski” oraz zgodę na udział w postępowaniu rekrutacyjnym.
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji do
projektu „ZAWODOWY EKSPERT – kompleksowe wsparcie w zakresie rozwoju kwalifikacji i wzrostu poziomu zatrudnienia
wśród osób w wieku 30+ w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy z terenu Małopolski” (zgodnie z Ustawą z dnia
29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
4. Akceptuję fakt, że złożenie przeze mnie formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do
Projektu. W przypadku nie zakwalifikowania się do udziału w Projekcie nie będę wznosił/a żadnych roszczeń ani zastrzeżeń do
Realizatora – MROZEK MACIEJ „EKSPERT”, ul. Józefa Twardzickiego 60, 85-796 Bydgoszcz
5. Deklaruję uczestnictwo we wszystkich formach wsparcia w projekcie, równocześnie zobowiązuję się, iż w przypadku
rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie niezwłocznie poinformuję o tym fakcie Realizatora Projektu.
6. Deklaruję uczestnictwo w badaniach ankietowych oraz ewaluacyjnych na potrzeby Projektu.
7. Oświadczam, że nie jestem zatrudniony/a na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej
umowy o pracę oraz na podstawie umów prawa cywilnego, a także nie prowadzę działalności gospodarczej ani rolniczej
powyżej 2ha przeliczeniowych (zgodnie z zapisami zawartymi w punkcie 1 tj. DANE OSOBOWE KANDYDATA, ze szczególnym
uwzględnieniem podpunktu dotyczącego Prowadzenia gospodarstwa rolnego).
8. Zostałem/am poinformowany/a o możliwości odmowy podania danych wrażliwych dotyczących mojego statusu
społecznego (niepełnosprawności, przynależności narodowej lub etnicznej, faktu bycia migrantem, osobą obcego
pochodzenia, lub pozostawania w niekorzystnej sytuacji społecznej).
9. Zobowiązuję się do natychmiastowego informowania Realizatora Projektu o zmianie jakichkolwiek danych osobowych i
kontaktowych wpisanych w Formularzu zgłoszeniowym oraz o zmianie swojej sytuacji zawodowej, (np. podjęcie
zatrudnienia).
10. Zobowiązuje się po zakończeniu mojego uczestnictwa w projekcie:
1) w terminie do 4 tygodni od dnia zakończenia udziału w projekcie, przekazać Realizatorowi projektu – MROZEK
MACIEJ „EKSPERT”, informacji i danych (w postaci wypełnionej ankiety) dotyczących mojej sytuacji na rynku
pracy po zakończeniu udziału w projekcie, tj.
a) statusu na rynku pracy (pracujący, bezrobotny, bierny zawodowo),
b) otrzymania oferty pracy, kształcenia ustawicznego, przygotowania zawodowego lub stażu,
c) udziału w kształceniu/szkoleniu lub uzyskującego kwalifikacje (wymagane: zaświadczenie od jednostki
organizującej kształcenie)
d) podjęcia kształcenia lub szkolenia,
e) uzyskania kwalifikacji,
f) podjęcia zatrudnienia (wymagana kopia umowy, zaświadczenie od pracodawcy, udokumentowanie
prowadzenia działalności gospodarczej),
2) w terminie 3 m-cy od dnia zakończenia udziału w projekcie, przekazać Realizatorowi projektu – MROZEK
MACIEJ „EKSPERT” danych oraz dokumentów dotyczących mojej sytuacji na rynku pracy, tj. ,(jeśli dotyczy):
a) umowy o pracę na minimum 3 m-ce i minimum 1/2 wymiaru czasu pracy lub zaświadczenia od pracodawcy
potwierdzającego zatrudnienie na minimum 3 m-ce i minimum 1/2 wymiaru czasu pracy
b) umowy cywilnoprawnej na minimum 3 m-ce (o wartości równej lub wyższej trzykrotności minimalnego
wynagrodzenie) lub zaświadczenia od strony umowy na minimum 3 m-ce (o wartości równej lub wyższej
trzykrotności minimalnego wynagrodzenie)
c) wypisu z CEiDG o podjęciu działalności gospodarczej oraz dowodu opłacenia ZUS przez minimum 3 m-ce.
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11. Oświadczam, że w przypadku rezygnacji z własnej winy z uczestnictwa w projekcie „ZAWODOWY EKSPERT – kompleksowe
wsparcie w zakresie rozwoju kwalifikacji i wzrostu poziomu zatrudnienia wśród osób w wieku 30+ w najtrudniejszej sytuacji
na rynku pracy z terenu Małopolski” zobowiązuję się do zwrotu kosztów mojego udziału w w/w projekcie. Koszty
wygenerowane moim udziałem, wyliczone proporcjonalnie do ilości otrzymanego wsparcia przez MROZEK MACIEJ „EKSPERT”
zobowiązuję się zwrócić w terminie 14 dni od dnia rezygnacji na wskazane przez Realizatora projektu konto bankowe.
Uprzedzony/a o odpowiedzialności cywilnej za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy niniejszym
oświadczam, że dane zawarte w Formularzu zgłoszeniowym są zgodne z prawdą.

…….................................................
Data i czytelny podpis Uczestnika
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