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Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
 

do projektu 

 

„Bierny dziś – aktywny jutro” 

w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

na lata 2014 - 2020 

 

Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy 

Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku 

pracy  

Podziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. 

 
    
 

Przed złożeniem wypełnionego formularza prosimy o zapoznanie się z „Regulaminem 

rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Bierny dziś – aktywny jutro” dostępnym na 

www.rarr.rzeszow.pl;  , http://www.rarr.rzeszow.pl/projekty/bierny-dzis-aktywny-jutro lub  

w Biurze Projektu. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

UWAGI: 
 

1. Przed wypełnieniem formularza należy zapoznać się z regulaminem rekrutacji  
i uczestnictwa w projekcie „Bierny dziś – aktywny jutro”.  

2. Formularz zgłoszeniowy do projektu należy wypełnić komputerowo lub odręcznie (czytelnie, 
drukowanymi literami, kolorem niebieskim) i złożyć wraz z wymaganymi załącznikami. 

3. Formularz rekrutacyjny powinien być zaparafowany na każdej stronie i podpisany czytelnie 
przez kandydata do udziału w projekcie w miejscach do tego wskazanych. 

4. Nie należy usuwać jakiejkolwiek treści niniejszego dokumentu. 

5. Formularz należy spiąć w sposób trwały. 
6. Prosimy zachować kopię składanych dokumentów zgłoszeniowych. Oryginał nie podlega 

zwrotowi. 
 

 

INFORMACJE WYPEŁNIA PERSONEL PROJEKTU 

 

Data przyjęcia formularza 
 
 

Godzina przyjęcia formularza 
 
 

Numer Identyfikacyjny 
Kandydata (NIK) 

 
II/BD-AJ/RARR/2017/…………… 

Podpis osoby przyjmującej 
zgłoszenie 

 
 
 

http://www.rarr.rzeszow.pl/
http://www.rarr.rzeszow.pl/projekty/bierny-dzis-aktywny-jutro
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I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KANDYDATA DO PROJEKTU 
 

 
II. INFORMACJE DODATKOWE 

 

KRYTERIA DOTYCZĄCE STATUSU KANDYDATA NA RYNKU PRACY: 

1. 

Określenie statusu 
Kandydata        na 
rynku pracy 
(proszę zaznaczyć x w 

właściwym miejscu) 

 

 

 
OSOBA BEZROBOTNA1 
 

 OSOBA BIERNA ZAWODOWO2 

KRYTERIA KWALIFIKACYJNE DOTYCZĄCE GRUPY DOCELOWEJ: 

2. 

Przynależność 
Kandydata do 
grupy docelowej 
(proszę zaznaczyć x       

w każdym właściwym 

miejscu) 

 OSOBA DO 29 R.Ż.3 

 OSOBA NIEPOSIADAJĄCA DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO4 

 DOCHÓD NA CZŁONKA RODZINY DO 500 ZŁ. NA OSOBĘ.5 

 OSOBA O NISKICH KWALIFIKACJACH ZAWODOWYCH 6 

 OSOBA NIEPEŁNOSPRAWNA  

 OSOBA ZAMIESZKUJE WIEŚ/MIASTO DO 20 TYŚ. MIESZK. 

 OSOBA, KTÓRA NIE UCZESTNICZY W KSZTAŁCENIU i SZKOLENIU7 

 
III. ZAŁĄCZNIKI DO FORMULARZA 

                                                                    
1osoba, która deklaruje, że nie jest zarejestrowana w urzędach pracy, pozostaje bez pracy, jest gotowa do podjęcia pracy  

i aktywnie poszukuje zatrudnienia.  
2 osoba, która deklaruje, że nie jest zarejestrowana w urzędach pracy, nie pracuje i aktywnie nie poszukuje zatrudnienia. 
3osoba poniżej 30 roku życia do dnia poprzedzającego ukończenie 30 roku życia. Wiek uczestników określany jest na podstawie 

daty urodzenia i ustalany na dzień przystąpienia do udziału w projekcie. 
4 Osoby nieposiadające doświadczenia zawodowego - osoba, która nie nabyła doświadczenia w trakcie zatrudnienia, 

wykonywania innej pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 6 miesięcy. 
5Miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na jedną osobę, uzyskany przez okres ostatnich pełnych 3 miesięcy w momencie 

przystąpienia do projektu, nie przekracza 500 zł. 
6oznacza to osoby posiadające wykształcenie do poziomu ISCED 3 włącznie tj. wykształcenie ponadgimnazjalne (liceum, liceum 

profilowane, technikum, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa). 
7 oznacza to osobę, która nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym i nie uczestniczy w pozaszkolnych 

zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, 

potrzebnych do wykonywania pracy. 

INFORMACJE  PODSTAWOWE 

Imię (Imiona)  Nazwisko  

PESEL  Płeć    Kobieta   Mężczyzna 

Miejsce urodzenia  Data urodzenia  

ADRES ZAMIESZKANIA  

Ulica  Nr domu/nr lokalu  

Kod pocztowy  Miejscowość  

Województwo  Powiat  

Gmina  Obszar Miejski Wiejski 

Tel. kontaktowy  E-mail  
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Zał. WYKAZ WYMAGANYCH ZAŁĄCZNIKÓW: DOTYCZY NIEDOTYCZY 

1. Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy (oryginał) potwierdzające status osoby 
niezarejestrowanej jako osoba bezrobotna / długotrwale bezrobotna    

2. Oświadczenie osoby biernej zawodowo (jeśli dotyczy)   

3. Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności (jeśli dotyczy)   

4. Oświadczenie o nieposiadaniu doświadczenia zawodowego (jeśli dotyczy)   

5. 
Oświadczenie, iż miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na jedną osobę, uzyskany przez okres 

ostatnich pełnych 3 miesięcy nie przekracza 500 zł. licząc od dnia złożenia formularza 

zgłoszeniowego (jeśli dotyczy) 
  

6 Oświadczenie - grupa wyłączona z objęcia wsparciem (obowiązkowo wypełnić)   

 
 

IV. OŚWIADCZENIE 
 
 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA 

Oświadczam, że: 
 Zgodnie z wymogami jestem uprawniony/a do uczestnictwa w Projekcie tj. w chwili przystąpienia do 

projektu jestem osobą: 
 zamieszkującą na obszarze województwa podkarpackiego, 
 pozostającą bezrobotną lub bierną zawodowo niezarejestrowaną w urzędach pracy, 
 w wieku do 29 roku życia.  

 Zapoznałem/am się z regulaminem uczestnictwa w w/w projekcie i wyrażam zgodę na przystąpienie do 
niego; 

 Zostałam poinformowany/a, że projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego, 

 Wyrażam dobrowolną zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie moich danych osobowych 
zawartych w niniejszym formularzu (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.), do celów związanych z przeprowadzeniem rekrutacji, 
realizacją projektu, sprawozdawczością, monitoringiem i ewaluacją projektu. 

 
Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego 

oświadczenia lub zatajenie prawdy, niniejszym oświadczam, iż dane oraz oświadczenia zawarte 

w niniejszym formularzu są zgodne z prawdą. 

 
 
 
 

   ....................................................                ....................................................................  

 Miejscowość, data (dzień, miesiąc, rok)                            Czytelny podpis Kandydata 
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DODATKOWE INFORMACJE 

 

Poziom wykształcenia  

(proszę zaznaczyć X we 

właściwym miejscu 

wybierając jedno ostatnie 

ukończone wykształcenie tzn. 

najwyższe) 

 Brak  

 Podstawowe  

 Gimnazjalne 

 Średnie zawodowe 

 Średnie ogólne 

 Zasadnicze zawodowe  

 Policealne 

 Wyższe pierwszego stopnia (licencjat) 

 Wyższe drugiego stopnia (magister, studia podyplomowe) 

 Wyższe trzeciego stopnia (doktoranckie)  

 
 
 

Przynależność Kandydata  

do kategorii 

 

(proszę zaznaczyć x w każdym właściwym 
miejscu) 

 Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, 
migrant, osoba obcego pochodzenia 

 Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu 

do mieszkań 

 Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez 
osób pracujących 

 W tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi 

pozostającymi na utrzymaniu 

 Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej 

osoby dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu 

 Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż 
wymienione powyżej)8 

  

 

 

 

  

 

                                                                    
8
 Kategoria odnosi się do wszystkich grup uczestników w niekorzystnej sytuacji, takich jak osoby zagrożone wykluczeniem 

społecznym. Wskaźnik dotyczy cech powodujących niekorzystną sytuację społeczną, z wyłączeniem cech wykazanych we 

wskaźnikami dotyczących: osób z niepełnosprawnościami, migrantów, gospodarstw domowych bez osób pracujących, 

gospodarstw domowych bez osób pracujących z dziećmi na utrzymaniu, gospodarstwach domowych składających się z jednej 

osoby dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu. Ponadto nie należy wykazywać niekorzystnej sytuacji dot. płci, statusu na 

rynku pracy (np. długotrwałe bezrobocie), wieku lub osiągnięcia wykształcenia co najmniej na poziomie ISCED 1. Do kategorii 
osób w innej niekorzystnej sytuacji społecznej należy zawsze uwzględniać wskazane poniżej grupy: - osoby z wykształceniem 

na poziomie ISCED 0 (przez co należy rozumieć brak ukończenia poziomu ISCED 1) będąca poza wiekiem typowym dla 

ukończenia poziomu ISCED 1, - byli więźniowie, - narkomani, - osoby bezdomne lub wykluczone z dostępu do mieszkań, - 

osoby z obszarów wiejskich. W przypadku, kiedy dana osoba zostaje uznana za znajdującą się w niekorzystnej sytuacji (np. z 

ww. powodu wykształcenia) jest jednocześnie np. osobą niepełnosprawną, należy ją wykazać w obu wskaźnikach (dot. 

niepełnosprawności oraz niekorzystnej sytuacji). Katalog cech włączających uczestnika do grupy znajdującej się w niekorzystnej 

sytuacji jest otwarty i przy zachowaniu powyższych wytycznych, w uzasadnionych przypadkach może zostać rozszerzony przez 

projektodawcę. 
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Zał. 2  

Projekt: „Bierny dziś – aktywny jutro” 

w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

na lata 2014 - 2020 

 

Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy 

Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku 

pracy  

Podziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. 

OŚWIADCZENIE OSOBY BIERNEJ ZAWODOWO 

Ja, niżej podpisany/a, 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko) 

Zamieszkały/a, 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(adres zamieszkania) 

Nr PESEL: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Świadomy/ma odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1Kodeksu 

Karnego przewidującego karę pozbawienia wolności do 3 lat za składanie 

fałszywych zeznań oświadczam, że: 

 

należę do kategorii osób pozostających bez zatrudnienia, która jednocześnie nie zalicza 

się do kategorii osób bezrobotnych, a zalicza się do grupy osób biernych zawodowo na 

rynku pracy. 

 

 

 

 

 
………………………………………………………    …………………………………………………………………  
        (Miejscowość i data)                                                       (Czytelny podpis) 
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Zał. 4 

Projekt: „Bierny dziś – aktywny jutro” 

w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

na lata 2014 - 2020 

 

Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy 

Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku 

pracy  

Podziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO 
 

 

 

Ja, niżej podpisany/a, 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko) 

Zamieszkały/a, 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(adres zamieszkania) 

Nr PESEL: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

oświadczam, że nie posiadam doświadczenia zawodowego uzyskanego w trakcie 

zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności 

gospodarczej trwającej łącznie co najmniej 6 miesięcy.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
………………………………………………………    …………………………………………………………………  
        (Miejscowość i data)                                                       (Czytelny podpis) 
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Zał. 5            

    Projekt: „Bierny dziś – aktywny jutro” 

w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

na lata 2014 - 2020 

 

Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy 

Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku 

pracy  

Podziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. 

 

 

OŚWIADCZENIE O DOCHODACH 

 

Ja, niżej podpisany/na oświadczam, że miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na 

jedną osobę, uzyskany przez okres ostatnich pełnych 3 miesięcy w momencie 

przystąpienia do projektu, nie przekracza 500zł. 

Prawdziwość wyżej przedstawionych danych potwierdzam własnym podpisem, 

świadomy/a odpowiedzialności regulaminowej i karnej (art. 233 KK) za składanie 

nieprawdziwych danych lub zatajenie prawdy. 

 

 

 

 

 
………………………………………………………    …………………………………………………………………  
        (Miejscowość i data)                                                       (Czytelny podpis) 
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Zał. 6        

Projekt: „Bierny dziś – aktywny jutro” 

w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

na lata 2014 - 2020 

 

Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy 

Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku 

pracy  

Podziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. 

        

OŚWIADCZENIE  

Zgodnie z Regulaminem konkursu Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój Oś Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 

Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, 

Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi 

młodych, Konkurs nr POWR.01.02.02-IP.21-18-004/16, punkt  1.4 Grupy 

docelowe, podpunkt 1.4.2. Zgodnie z definicją grupy docelowej - grupą wyłączoną  

z objęcia wsparciem w niniejszym konkursie jest grupa docelowa określona dla trybu 

konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1 -  osoby młode, w tym niepełnosprawne, w wieku 

15-29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu - tzw. młodzież NETT 

z następujących grup docelowych: 

 młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę ( do roku po opuszczeniu 

instytucji pieczy) ze szczególnym uwzględnieniem: 

- wychowanków pieczy zastępczej powyżej 15 roku życia, którzy po zakończeniu 

pobytu  

w instytucjach pieczy zastępczej powrócili do rodzin naturalnych, 

- wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy założyli własne 

gospodarstwo domowe, 

- wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy usamodzielniają 

się i mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia po zakończeniu pobytu  

w instytucjach pieczy zastępczej, 

 matki opuszczające pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy), 

 absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków 

socjoterapii (do roku po opuszczeniu), 

 absolwenci specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków 

wychowawczych (do roku po opuszczeniu), 

 matki przebywające w domach samotnej matki, 

 osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po 

opuszczeniu). 

 

Oświadczam, iż nie należę do żadnej z powyższych grup docelowych 

 
………………………………………………………    …………………………………………………………………  
        (Miejscowość i data)                                                       (Czytelny podpis) 


