
   

  

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

„Szansa dla Młodych” 

nr projektu: POWR.01.02.01-32-0059/18 
 

Tytuł projektu  Szansa dla Młodych 

Numer projektu  POWR.01.02.01-32-0059/18 

Nazwa Programu Operacyjnego  
 PO WER Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-

2020 

Numer i nazwa Osi Priorytetowej w ramach 

Programu Operacyjnego  
 1. Osoby młode na rynku pracy 

Numer i nazwa Działania i Poddziałania  

w ramach Osi Priorytetowej  

1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – 

projekty konkursowe 

1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu 

Społecznego 

 

Prosimy wypełnić czytelnie, DRUKOWANYMI literami WSZYSTKIE BIAŁE POLA. 

                         W przypadku wątpliwości w wypełnianiu, prosimy o zapoznanie się z przypisami 

 

 
INFORMACJE OGÓLNE O KANDYDACIE NA UCZESTNIKA PROJEKTU  

Imię  Nazwisko  

PESEL   

Płeć 

  Kobieta 

Data urodzenia   Mężczyzna 

 
MIEJSCE ZAMIESZKANIA1  

Ulica    Nr domu    Nr lokalu    

Kod pocztowy    Miejscowość    

Województwo    Powiat    

Gmina    Tel. kontaktowy    

Adres e-mail    

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



   

  

Wykształcenie 

 Brak (brak formalnego wykształcenia) 

 Podstawowe – ISCED1 (kształcenie ukończone na poziomie szkoły podstawowej) 

 Gimnazjalne – ISCED2(kształcenie ukończone na poziomie szkoły gimnazjalnej) 

 
Ponadgimnazjalne – ISCED3 (kształcenie ukończone na poziomie szkoły średniej lub 

zasadniczej szkoły zawodowej) 

 
Policealne - ISCED4 (kształcenie ukończone na poziomie wyższym niż kształcenie na poziomie 

szkoły średniej, które jednocześnie nie jest wykształceniem wyższym) 

 Wyższe - ISCED5 – 8 (kształcenie ukończone na poziomie studiów wyższych) 

STATUS OSOBY W CHWILI PRZYSTAPIENIA DO PROJEKTU  TAK  NIE  

Oświadczam, że jestem osobą w wieku 15-29 lat2   

Oświadczam, że zamieszkuję lub pracuję na terenie województwa zachodniopomorskiego  

(w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) 
  

Oświadczam, że zamieszkuję miasto średnie, w tym tracące funkcje społeczno-gospodarcze3   

Oświadczam, że jestem osobą o niskich kwalifikacjach4   

Oświadczam, że jestem osobą bierną zawodowo5     

Oświadczam, że jestem osobą bezrobotną niezarejestrowaną w ewidencji urzędów pracy6      

Oświadczam, że jestem osobą długotrwale bezrobotną7   

Oświadczam, że jestem osobą pracującą8      

Oświadczam, że jestem osobą zatrudnioną na umowie krótkoterminowej9   

Oświadczam, że jestem osobą pracującą w ramach umowy cywilno-prawnej10   

Oświadczam, że jestem osobą ubogą pracującą11   

Oświadczam, że jestem imigrantem12 (dane wrażliwe)   

                                                           
2 Wiek uczestnika określany jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie (do dnia poprzedzającego ukończenie 30-tego roku 

życia). 
3 Miasta powyżej 20 tys. mieszkańców, z wyłączeniem miast wojewódzkich lub mniejsze, z liczbą ludności 15-20 tys. mieszkańców będące stolicami powiatów w tym 

tracące funkcje społeczno-gospodarcze. 
4 Osoby z wykształceniem do ISCED 3 włącznie. 
5 Osoba bierna zawodowo - osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje i nie jest bezrobotna). Osoba będąca na urlopie 

wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie,  która nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub 

urlopu rodzicielskiego), uznawana jest za bierną zawodowo, chyba że jest zarejestrowane już jako bezrobotna (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). Osoba 

prowadząca działalność na własny rachunek (w tym bezpłatnie pomagająca osobie prowadzącej działalność członek rodziny) nie jest uznawana za bierną zawodowo.  
6 Osoba bezrobotna -  pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia w rozumieniu Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności. 

Definicja nie uwzględnia studentów studiów stacjonarnych. 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.  
7 Młodzież poniżej 25 lat – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy (>6 miesięcy).  Dorośli (25 lat lub więcej) - osoby bezrobotne nieprzerwanie 

przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy). Status na rynku pracy jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie.   
8 Osoba w wieku 15 lat i więcej, która wykonuje pracę, za którą otrzymuje wynagrodzenia, z której czerpie zyski lub korzyści rodzinne lub osoba posiadające zatrudnienie 

lub prowadząca działalność na własny rachunek, która chwilowo nie pracowała ze względu na np. chorobę, urlop, spór pracowniczy czy kształcenie się lub szkolenie.  
9 Osoby zatrudnione na umowach zawartych na czas określony, który upływa w okresie realizacji projektu lub trwa nie dłużej niż 6 miesięcy. 
10 Osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenie i umowy o dzieło. 
11 Osoba, której zarobki nie przekraczający płacy minimalnej lub osoba zamieszkująca w gospodarstwie domowym, w którym dochody przypadające na jedną osobę nie 

przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu. 
12 Osoba nie posiadająca polskiego obywatelstwa, przybyła lub zamierzająca przybyć do Polski w celu osiedlenia się (zamieszkania  na stałe) lub na pobyt czasowy i 
zamierzająca wykonywać lub wykonująca pracę na terytorium Polski.  



   

  

Oświadczam, że jestem reemigrantem13   

Oświadczam, że jestem osobą odchodzącą z rolnictwa i ich rodziny14   

Oświadczam, że należę do tzw. Młodzieży NEET15   

    

Należy zaznaczyć pole w każdym z wierszy poniżej (dane wrażliwe) 
Odmowa 

podania 

informacji  
TAK  NIE  

Czy posiada Pan/i orzeczenie o niepełnosprawności16 (należy dołączyć orzeczenie/zaświadczenie)  
      

Czy Pan/i należy do mniejszości narodowej lub etnicznej17, jestem imigrantem18, obcego 

pochodzenia19  
      

Znajduję się w innej niekorzystnej sytuacji społecznej np. jestem zagrożony/a wykluczeniem 

społecznym, posiadam wykształcenie poniżej podstawowego, byłem/am więźniem, narkomanem, 

jestem osobą zamieszkującą teren wiejski itp. 

      

 

Deklaruję chęć aktywizacji zawodowej poprzez udział  

w projekcie „Szansa dla Młodych” 
 TAK  NIE 

Pracuję w branży (jeśli dotyczy)   

 

Ja niżej podpisany/a oświadczam, iż:  

1. Samodzielnie, z własnej inicjatywy zgłaszam chęć uczestnictwa w projekcie „Szansa dla Młodych”  

nr POWR.01.02.01-32-0059/18, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 

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

z Europejskiego Funduszu Społecznego.   

                                                           
13 Obywatele polscy, którzy przebywali za granicą Polski przez nieprzerwany okres co najmniej 6 miesięcy, którzy zamierzają powrócić do Polski lub którzy przebywają na 

terenie Polski nie dłużej niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu i deklarują chęć podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej na terytorium Polski, również 

repatrianci. 
14 Osoby podlegające ubezpieczeniu społecznemu rolników (KRUS), zamierzający podjąć zatrudnienie lub inną działalność pozarolniczą, objętą obowiązkiem 

ubezpieczenia społecznego w ZUS. 
15 Osoby młode w wieku 15-29 lat, które spełniają łącznie trzy warunki: 

-nie pracują (są bezrobotni lub bierni zawodowo), 

-nie kształcą się (w trybie formalnym stacjonarnym albo zaniedbują obowiązek szkolny lub nauki), 

-nie szkolą się (w ciągu ostatnich 4 tygodni nie brali udziału w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i 

kwalifikacji potrzebnych do wykonywania pracy) 
16 Za osoby niepełnosprawne uznaje się osoby niepełnosprawne w świetle przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127 poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 

sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z. 2011 r., Nr 231 poz. 1375), tj. osoby z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym 

stan zdrowia. Przynależność do grupy osób niepełnosprawnych określana jest w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie.    
17 Zgodnie z prawem krajowym mniejszości narodowe to mniejszość: białoruska, czeska, litewska, niemiecka, ormiańska, rosyjska, słowacka, ukraińska, żydowska.  

Mniejszości etniczne: karaimska, łemkowska, romska, tatarska  
18 Osoby nieposiadające polskiego obywatelstwa, przybyłe lub zamierzające przybyć do Polski, w celu osiedlenia się (zamieszkania na stałe) lub na pobyt czasowy i 

zamierzający wykonywać lub wykonujący pracę na terytorium Polski. 
19 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.  



   

  

2. Zapoznałem/am się z zasadami udziału w ww. projekcie zawartymi w Regulaminie Projektu oraz akceptuję 

jego warunki i zgodnie z wymogami jestem uprawniony/a do uczestnictwa w nim.  

3. Zostałem/am poinformowany/a, że ww. projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego.  

4. Spełniam wszystkie kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w projekcie. Dane zawarte  

w formularzu są prawdziwe i zgodne z dokumentem tożsamości. Jednocześnie zobowiązuję się do 

niezwłocznego poinformowania Organizatora Projektu – O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o.  

o zmianach danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym.   

5. Zostałem/am poinformowany/a o możliwości odmowy podania danych wrażliwych.  

6. Zostałem/am poinformowany/a, że złożenie niniejszego Formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne  

z zakwalifikowaniem do udziału w projekcie.  

7. Zostałem/am poinformowany/a, że szkolenie może odbywać się w innej miejscowości niż moje miejsce 

zamieszkania.  

8. Jestem gotowy/a do podjęcia zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie.  

9. Zostałem/am poinformowany/a o obowiązku przekazania Organizatorowi Projektu informacji dotyczących 

mojej sytuacji do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie oraz przedstawienia dokumentów 

potwierdzających osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej lub zawodowej do 3 miesięcy od zakończenia 

udziału w projekcie, tj. kopia umowy o pracę/zaświadczenie o zatrudnieniu/dokument potwierdzający fakt 

prowadzenia działalności gospodarczej (wydruk CEIDG/KRS/dowód opłacenia należnych 

składek/zaświadczenie z właściwego urzędu/ZUS potwierdzające fakt prowadzenia działalności gospodarczej).  

10. Zostałem/am poinformowany/a o obowiązku udziału w badaniach ewaluacyjnych prowadzonych przez 

Organizatora Projektu oraz podmioty zewnętrzne na zlecenie Instytucji Pośredniczącej.  

11. 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).  

12. Zostałem/am poinformowany/a 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.  

13. Zostałem/am uprzedzony/a o odpowiedzialności cywilnej (wynikającej z Kodeksu Cywilnego) za składanie 

oświadczeń niezgodnych z prawdą. Oświadczam, że informacje podane w niniejszym formularzu są zgodne ze 

stanem faktycznym i prawnym.  

 

 

 

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

               Miejscowość, data                                                                                              Czytelny podpis kandydata                                       

 

 

 


