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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 
Zakres danych osobowych uczestników biorących udział w projekcie:  
 „Adepci Rzemiosła 30+” nr projektu RPSL.07.01.03-24-006/21-00 

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020, Priorytetu VII. Regionalny rynek pracy, 

Działania 7.1  Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu,  
Poddziałania 7.1.3  Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i 

pozostających bez zatrudnienia 

 
Uzupełnia osoba przyjmująca dokument 

Nr formularza:   

Data i godzina wpływu:   

Podpis osoby przyjmującej:  
 

 

 
 

Dane uczestników projektów otrzymujących wsparcie. 
DANE Nazwa  

Dane 

uczestnika 

Imię   

Nazwisko  

Kraj  

Pesel  

 

Płeć  Kobieta             

Mężczyzna       

Data urodzenia  

Wiek w chwili przystąpienia 
do projektu 

 

Wykształcenie  

 

 

 Ponadgimnazjalne – ukończone liceum/ 

technikum/ 

zasadnicza szkoła zawodowa (ISCED 3) 

– ukończona szkoła policealna 

(ISCED 4) 

Dane 

kontaktowe 

Województwo  

Powiat  

Gmina  
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Miejscowość  

Ulica  

Nr budynku  

Nr lokalu  

Kod pocztowy  

Telefon kontaktowy  

Adres e-mail  

Szczegóły 

wsparcia 

 

Data rozpoczęcia udziału w 

projekcie  

 

Data zakończenia udziału w 
projekcie 

 

Status osoby na rynku pracy w 
chwili przystąpienia do 
projektu1  

Osoba bezrobotna niezarejestrowana w 

ewidencji urzędów pracy     

 

 

W tym* 

 

osoba długotrwale 

bezrobotna    
 

Inne    

Osoba bezrobotna zarejestrowana w ewidencji 

urzędów pracy     

 

 

osoba długotrwale 

bezrobotna     
 

                                                           
1
 Osobą bezrobotną jest 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 w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014 - 2020.  
 
Osoby długotrwale bezrobotne – definicja pojęcia „długotrwale bezrobotny” różni się w zależności od 
wieku: - młodzież (<25lat) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy (>6miesięcy); 
- dorośli (25 lat lub więcej) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 
miesięcy). Wiek uczestników projektu jest określany na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu 
rozpoczęcia udziału w projekcie.  

Osoby bierne zawodowo - osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i 
nie są bezrobotne). Studenci studiów stacjonarnych są uznawani za osoby bierne zawodowo. Osoby 
będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad 
dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), są 
uznawane za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status 
bezrobotnego ma pierwszeństwo). Osoby prowadzące działalność na własny rachunek (w tym członek 
rodziny bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność) nie są uznawane za bierne zawodowo; 
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W tym* 

 

Inne     

Osoba bierna zawodowo      

W tym* 

 

Inne     

osoba ucząca się     

osoba 
nieuczestnicząca w 
kształceniu lub 

szkoleniu     
 

Status uczestnika projektu w 
chwili przystąpienia do projektu 
 
 
 
 
 
 

Osoba należąca do 

mniejszości narodowej 

lub etnicznej, migrant, 

osoba obcego 

pochodzenia 

 

NIE      
 

ODMOWA PODANIA    

INFORMACJI   

TAK     

Osoba bezdomna lub 

dotknięta wykluczeniem 

z dostępu do mieszkań 

NIE      
 

TAK     

Osoba z 
niepełnosprawnościami2  
 

NIE      
 

ODMOWA PODANIA    

INFORMACJI   
 

TAK     

Osoba w innej 

niekorzystnej sytuacji 

społecznej (innej niż 

wymienione powyżej) 

NIE      
 

ODMOWA PODANIA    

INFORMACJI   
 

TAK     

Inne  

Uczestnik projektu z 

zakresu włączenia 

społecznego 

realizowanych w 

ramach celu 

tematycznego 9 w RPO 

WSL 2014-2020 

NIE      
 
 

TAK     

 

                                                           
2
 Osoby z niepełnosprawnościami – osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 

r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. 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 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 546 tekst. jedn.).  
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Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że: 
 
1. Zapoznałem/am się z zasadami rekrutacji oraz uczestnictwa w Projekcie „Adepci Rzemiosła 

30+” zawartymi w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa, akceptuję wszystkie postanowienia 
ww. Regulaminu oraz spełniam kryteria uczestnictwa w projekcie określone w ww. 
Regulaminie. 

2. Zostałem/am poinformowany/a, że projekt realizowany jest w ramach Priorytetu VII. 
Regionalny rynek pracy, Działania 7.1  Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu,  
Poddziałania 7.1.3  Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i 

pozostających bez zatrudnienia. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 
3. Wyrażam wolę dobrowolnego uczestnictwa w projekcie „Adepci Rzemiosła 30+” oraz zgodę 

na udział w postępowaniu rekrutacyjnym. 
4. Deklaruję uczestnictwo we wszystkich formach wsparcia w projekcie, równocześnie 

zobowiązuję się, iż w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie niezwłocznie 
poinformuję o tym fakcie Projektodawcę. 

5. Wyrażam zgodę na udział w badaniu/ach monitoringowym/ch, które odbędą się w trakcie 
i/lub po zakończeniu udziału w projekcie.  

6. Jestem świadoma/y, iż zgłoszenie się do udziału w projekcie nie jest równoznaczne z 
zakwalifikowaniem. 

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. 

8. Oświadczam, że NIE JESTEM osobą odbywającą karę pozbawienia wolności. 
9. Zostałem 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). 

10. Zobowiązuję się do natychmiastowego informowania Projektodawcy o zmianie jakichkolwiek 
danych osobowych i kontaktowych wpisanych w Formularzu zgłoszeniowym oraz o zmianie 
swojej sytuacji zawodowej, (np. podjęcie zatrudnienia). 

11. Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub 
zatajenie prawdy niniejszym oświadczam, że dane zawarte w Formularzu zgłoszeniowym 
są zgodne z prawdą. 

12. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w Formularzu 
zgłoszeniowym dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji (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). Administratorem  danych  jest  Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej 
Przedsiębiorczości w Katowicach. Celem przetwarzania danych jest przeprowadzenie 
postępowania rekrutacyjnego do projektu  „Adepci Rzemiosła 30+”.  

 
 
 
 

……………………………………… 
        (data i czytelny podpis kandydata) 


