
 

Formularz zgłoszeniowy 

Data rozpoczęcia udziału w projekcie  
(DD-MM-RRRR) - wypełnia realizator projektu 

Data zakończenia udziału w projekcie 
(DD-MM-RRRR) – wypełnia realizator projektu 

  

FORMULARZ PROSIMY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 

 Lp. 

Nazwa projektu: „Dobre zmiany”  RPSL.07.04.02-24-08F9/17-001 
Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020 
Numer i nazwa Osi priorytetowej: VII . Regionalny rynek pracy 
dla działania 7.4. Wspomaganie procesów adaptacji do  regionalnym rynku pracy 
(działania z zakresu outplacementu) 

Dane 
uczestnika 

1 Imię  

2 Nazwisko  

3 PESEL  

6 

Wykształcenie 

(proszę zakreślić właściwe poprzez 
postawienie znaku „X” przy wybranej 
odpowiedzi) 

Podstawowe  
Kształcenie ukończone na poziomie 
szkoły podstawowej 

□ 

Gimnazjalne 
Kształcenie ukończone na poziomie 
szkoły gimnazjalnej 

□ 

Ponadgimnazjalne 
Kształcenie ukończone na poziomie 
szkoły średniej (wykształcenie 
średnie lub zasadnicze zawodowe) 

□ 

Policealne 
Kształcenie ukończone na poziomie 
wyższym niż kształcenie na poziomie 
szkoły średniej, które jednocześnie 
nie jest wykształceniem wyższym 

□ 

Wyższe 
kształcenie ukończone na poziomie 
studiów krótkiego cyklu, studiów 
wyższych licencjackich, 
magisterskich, doktoranckich 

□ 

Dane 
kontaktowe 
uczestnika 

7 Województwo  

8 Powiat  

9 Gmina  

10 Miejscowość  

11 Ulica  

12 Nr budynku  

13 Nr lokalu  

14 Kod pocztowy  



 

15 

Obszar wg stopnia urbanizacji 

(proszę zakreślić właściwe poprzez 
postawienie znaku „X” przy wybranej 
odpowiedzi) 

Duże obszary miejskie  
(o ludności > 50 000 i dużej gęstości 
zaludnienia) 

□ 

Małe obszary miejskie 
(o ludności > 5 000 i średniej gęstości 
zaludnienia) 

□ 

Obszary wiejskie 
(o małej gęstości zaludnienia) □ 

16 Telefon kontaktowy  

17 Adres e-mail  

Status 
uczestnika 
projektu w 

chwili 
przystąpienia 
do projektu 

18 Status osoby na rynku pracy w chwili 
przystąpienia do projektu 

Osoba pozostająca bez zatrudnienia, 
która utraciła pracę z przyczyn 
niedotyczących pracownika w okresie 
nie dłuższym niż 6 mies. przed dniem 
przystąpienia do projektu1, w tym:  

a) osoba zarejestrowana w PUP 

b) osoba niezarejestrowana w PUP 

c) osoba bierna zawodowo (osoba, 
która nie pracuje i nie jest 
bezrobotna – osoba pozostająca 
bez pracy i nie poszukująca 
pracy) 

□ 

 
 

□ 
□ 
□ 

Osoba przewidziana do zwolnienia2 
– osoba, która znajduje się w okresie 
wypowiedzenia stosunku pracy lub 
stosunku służbowego z przyczyn 
dotyczących zakładu pracy lub która 
została poinformowana przez 
pracodawcę o zamiarze 
nieprzedłużenia przez niego stosunku 
pracy lub stosunku służbowego 

□ 

Osoba zagrożona zwolnieniem z 
pracy3 - osoba zatrudniona u 
pracodawcy, który w okresie 12 mies. 
poprzedzających przystąpienie tego 
pracownika do projektu dokonał 
rozwiązania stosunku pracy lub 
stosunku służbowego z przyczyn 
niedotyczących pracowników, 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
13 marca 2003r. o szczególnych 
zasadach rozwiązywania z 
pracownikami stosunków pracy z 

□ 

                                                
1 Należy dołączyć ostatnie świadectwo pracy (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem). 
2 Należy dołączyć wypowiedzenie stosunku pracy lub stosunku służbowego (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) lub oświadczenie 
pracodawcy o zamiarze nieprzedłużenia przez niego stosunku pracy lub stosunku służbowego. 
3 Należy dołączyć oświadczenie pracodawcy potwierdzające, iż w okresie 12 mies. poprzedzających przystąpienie pracownika do projektu dokonał 
rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 marca 2003r. 
o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników lub zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy, w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy 
zatrudniającego mniej niż 20 pracowników albo dokonał likwidacji stanowisk pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych lub 
technologicznych. 



 
przyczyn niedotyczących 
pracowników lub zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 
1974r. - Kodeks pracy, w przypadku 
rozwiązania stosunku pracy lub 
stosunku służbowego z tych przyczyn 
u pracodawcy zatrudniającego mniej 
niż 20 pracowników albo dokonał 
likwidacji stanowisk pracy z przyczyn 
ekonomicznych, organizacyjnych, 
produkcyjnych lub technologicznych 

19 Wykonywany zawód  

20 Zatrudniony(a) w…(wpisać nazwę i 
adres pracodawcy)  

21 

Osoba należąca do mniejszości 
narodowej lub etnicznej, migrant, 
osoba obcego pochodzenia 
(Istnieje możliwość odmowy podania 
danych) 

 

22 

Osoba bezdomna lub dotknięta 
wykluczeniem z dostępu do mieszkań 
(Istnieje możliwość odmowy podania 
danych) 

 

23 Osoba z niepełnosprawnościami 
 

24 Osoba przebywająca w gospodarstwie 
domowym bez osób pracujących 

 

 w tym: w gospodarstwie domowym z 
dziećmi pozostającymi na utrzymaniu 

 

25 

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

 

26 Osoba o innej niekorzystnej sytuacji 
społecznej (innej niż wymienione) 

 

Pytania 
dodatkowe  

27 Posiadam prawo jazdy kat. C Tak      □                      Nie      □ 

28 Posiadam zawieszoną  działalność 
gospodarczą  

Tak      □                      Nie      □ 

OŚWIADCZAM, ŻE: 

1. zamieszkuję (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) lub/i uczę się lub/i pracuję na terenie 
województwa śląskiego, 

2. spełniam kryteria rekrutacji do projektu, tzn. jestem osobą zagrożoną zwolnieniem, przewidzianą do 
zwolnienia lub zwolnioną w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu 
z przyczyn dotyczących zakładu pracy z przedsiębiorstw z sektora MŚP, przechodzących procesy 
restrukturyzacyjne, odczuwających negatywne skutki zmiany gospodarczej, znajdujących się w sytuacji 
kryzysowej, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników lub byłych pracowników jednostek 
organizacyjnych spółek węglowych z terenu woj. śląskiego oraz przedsiębiorstw z terenu woj. śląskiego 
z nimi kooperujących), 

3. nie jestem osobą odbywającą karę pozbawienia wolności, 



 
4. zapoznałem/łam się z zasadami udziału w w/w projekcie i wyrażam zgodę na uczestnictwo w nim, 
5. jestem świadomy/a, że złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne 

z zakwalifikowaniem mnie do udziału w w/w projekcie, 
6. zamierzam skorzystać ze wszystkich zaproponowanych mi form wsparcia w ramach projektu, spośród 

m.in.: doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy, szkoleń:, językowych, IT oraz podnoszących 
kompetencje i kwalifikacje zawodowe, zatrudnienia subsydiowanego. 

7. złożę komplet wymaganych oświadczeń oraz podpiszę umowę uczestnictwa w projekcie, a w przypadku 
wystąpienia wątpliwości przedstawię inne informacje, o ile będą niezbędne do wyjaśnienia wątpliwości, 

8. zostałem/łam poinformowany/a, że projekt „Dobre zmiany” jest współfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020. 

9. świadomy/a odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą potwierdzam, że 
powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. 

 
 

…....................................................              ......................................................... 
 Miejscowość i data Podpis Kandydata / Kandydatki 
 

1. Wyrażam/nie wyrażam  zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów postępowania 
kwalifikacyjnego i rekrutacyjnego do projektu „Dobre zmiany” zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt b) i c) oraz 
art. 9 ust. 2 g) 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, zwane dalej RODO).  

2. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji obowiązków związanych 
z realizacją projektu, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia 
wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-
promocyjnych w ramach RPO WSL 2014-2020; 

3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w projekcie. Odmowa ich podania 
jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu 

4. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 
 

…....................................................   ......................................................... 
 Miejscowość i data Podpis Kandydata / Kandydatki 
 
 
 
* Niepotrzebne skreślić. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek ich odmowa jest równoznaczna z brakiem 
możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu. 


