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Załącznik nr 1 do Regulaminu świadczenia usług Podkarpackiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej . 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE1 

„Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej” 

 

 
Projekt „Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej” 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 
realizowany jest przez Podkarpacką Agencję Konsultingowo Doradczą Sp. z o.o. (Lider) w partnerstwie  

z Fundacją im. Hetmana Jana Tarnowskiego oraz Tarnobrzeską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. (Partnerzy), 
na podstawie Umowy nr RPPK.08.05.00-18-0005/16-00 z dnia 18.04.2017 r.  

zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie,  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

Oś Priorytetowa VIII  Integracja Społeczna,  
Działanie 8.5 Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie. 

 

Przed rozpoczęciem wypełniania niniejszego Formularza należy zapoznać się z 

REGULAMINEM ŚWIADCZENIA USŁUG PODKARPACKIEGO OŚRODKA WSPARCIA 

EKONOMII SPOŁECZNEJ. 

 

 

 

I. DANE POTENCJALNEGO UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU 

1 IMIĘ  

2 NAZWISKO  

3 PESEL               
 

BRAK PESEL2    

4 PŁEĆ 
KOBIETA                           

MĘŻCZYZNA               

5 WYKSZTAŁCENIE 

NIŻSZE NIŻ PODSTAWOWE (ISCED0)   

PODSTAWOWE (ISCED1)  

GIMNAZJALNE (ISCED2)  

PONADGIMNAZJALNE (ISCED3  

POLICEALNE (ISCED4)  

WYŻSZE (ISCED5-8)  

                                                           
1
 Wypełnienie oraz złożenie Formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne ze wstępną deklaracją  przystąpienia 

do udziału w projekcie „Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej” 
2
 Dotyczy obcokrajowców. 

RODZAJ UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU 

1 Indywidualny           

2 

Pracownik lub przedstawiciel instytucji /podmiotu                                

(proszę wpisać nazwę podmiotu/ instytucji) 
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6 DATA URODZENIA   

7 MIEJSCE URODZENIA   

 

II. DANE KONTAKTOWE/ADRES ZAMIESZKANIA POTENCJALNEGO UCZESTNIKA/ 

UCZESTNICZKI PROJEKTU ZGODNIE Z KODEKSEM CYWILNYM 

1 KRAJ  Polska 

2 WOJEWÓDZTWO 
 podkarpackie 

 inne ………………………………………… 

3 POWIAT 

 jasielski     

 krośnieński lub Miasto Krosno        

 brzozowski     

 sanocki 

 leski  

 bieszczadzki  

 inny(jaki?) …………………   

  

4 GMINA 

…………………………………………Wpisać nazwę gminy  

 miejsko-wiejska       

 miejska       

 wiejska 

5 ULICA  

6 NUMER BUDYNKU: NUMER LOKALU: 

7 
KOD POCZTOWY 

I MIEJSCOWOŚĆ 
 

8 
TELEFON 

KONTAKTOWY 
 

9 ADRES E-MAIL  

10 

ADRES DO 

KORESPONDENCJI  

(jeżeli jest inny niż 

adres powyżej) 
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III. STATUS OSOBY NA RYNKU PRACY W CHWILI ZŁOŻENIA FORMULARZA 

ZGŁOSZENIOWEGO DO UDZIAŁU W PROJEKCIE 

O
s
o
b
a
 b

e
z
ro

b
o
tn

a
 3

 

 osoba bezrobotna zarejestrowana w 

urzędzie pracy, w tym: 

  osoba długotrwale bezrobotna4 

          TAK 

          NIE 

 

         osoba zakwalifikowana do III profilu5 

          TAK 

          NIE 

 

 osoba zarejestrowana w ewidencji 

urzędów pracy jako osoba poszukująca 

pracy w tym: 

           Pozostająca bez zatrudnienia 6 

             Tak                     Nie 

 osoba bezrobotna niezarejestrowana 

w ewidencji urzędów pracy w tym: 

 

          w tym osoba długotrwale   

         bezrobotna 7 

          TAK 

          NIE 

 

 

 osoba bierna zawodowo8, w tym: 
 osoba ucząca się lub kształcąca 

  osoba nieuczestnicząca w kształceniu lub             

szkoleniu 

 osoba uboga pracująca9: 
        Tak                     Nie 

                                                           
3 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; 
4
 Długotrwale bezrobotny  różni się w zależności od wieku:  młodzież (6 miesięcy),  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; 
5
 Osoby oddalone znacznie od rynku pracy lub niegotowe do podjęcia zatrudnienia. 

6
 Osobą pozostająca bez zatrudnienia,  to osoba nie zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, 

wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. 
7
 Patrz przypis 

4
 

8
 Osoba, która  w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje i nie jest bezrobotna). 

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. 
9 Osoba uboga pracująca -  osoba wykonująca pracę, za którą otrzymuje wynagrodzenie i która jest 
uprawniona do korzystania z pomocy społecznej na podstawie przesłanki ubóstwo, tj. której dochody nie 
przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej. 
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 Jestem właścicielem lub posiadaczem 

samoistnym lub zależnym nieruchomości 

rolnej o powierzchni nieprzekraczającej 2 

hektarów  

 

       Nie         Tak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 osoba pracująca,  

w tym: 

 pracująca w 

administracji                                    

    rządowej 

 pracująca w 

administracji  

samorządowej 

 inne(jakie?) 

……………………………………
…… 
 w MMŚP (mikro, 

małym lub    

    średnim 

przedsiębiorstwie 

 pracująca w 

organizacji   

     pozarządowej 

 prowadząca 

działalność na             

    własny rachunek 

 pracująca w 

dużym 

przedsiębiorstwie 

 

 

 

 

 

Wykonywany zawód: 

 inny………………………………………………(wpisać 

zawód) 

 instruktor praktycznej nauki zawodu                              

 nauczyciel kształcenia ogólnego 

 nauczyciel wychowania przedszkolnego 

 nauczyciel kształcenia zawodowego 

 pracownik instytucji systemu ochrony 

zdrowia 

 kluczowy pracownik instytucji pomocy i 

integracji społecznej 

 pracownik instytucji rynku pracy 

 pracownik instytucji szkolnictwa 

wyższego 

 pracownik instytucji systemu wspierania 

rodziny i pieczy zastępczej 

 pracownik ośrodka wsparcia ekonomii 

społecznej 

 pracownik poradni psychologiczno - 

pedagogicznej 

 rolnik                       

 

 

 

Zatrudniony/a w (miejsce zatrudnienia): ………………………………………… 

 

 

 

IV. POZOSTAŁE INFORMACJE DOTYCZĄCE UCZESTNIKA/ UCZESTNICZKI  

1. Należę do mniejszości narodowej lub etnicznej,  

migrant, osoba obcego pochodzenia  Nie   Tak 

 Odmowa podania informacji 

2. Jestem osobą bezdomną lub osobą dotkniętą 

wykluczeniem z dostępu do mieszkań 
 Tak   Nie 

3. Jestem osobą z niepełnosprawnościami 
 Nie   Tak 

 Odmowa podania informacji 
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4. Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym 

bez osób pracujących 

 Nie     Tak * 

*jeśli tak, to czy przebywam w 

gospodarstwie domowym z dziećmi 

pozostającymi na utrzymaniu: 

 Nie       Tak 

5. Osoba żyjącą w gospodarstwie składającym się z 

jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na 

utrzymaniu 
 Nie        Tak 

 

 

 

6. Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej 

(innej niż wymienione powyżej) 

 Tak (osoba z wykształceniem na 

poziomie ISCED 0, brak ukończenia 

poziomu ISCED 1, były więzień, 

osoba uzależniona od alkoholu lub 

innych środków odurzających,  osoba 

bezdomna lub osoba dotknięta 

wykluczeniem z dostępu do 

mieszkań, osoba z obszaru 

wiejskiego, inna) 

 Nie 

 Odmowa podania informacji 

7. Dodatkowe potrzeby związane z uczestnictwem w 

projekcie (jakie?) 
 

 

 

 

 

 

W przypadku wypełniania części IV niniejszego Formularza zgłoszeniowego 

odmowa podania informacji w punkcie 4.1, 4.3 i 4.6 może skutkować brakiem 

możliwości udziału w projekcie. 

 

 

Świadoma/-y odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu 

karnego przewidującego karę pozbawienia wolności do lat 3 za składanie 

fałszywych zeznań  

 

 

oświadczam że: 

 dane zawarte w niniejszym formularzu zgłoszeniowym są zgodne z prawdą, 

 zapoznałam/em się z REGULAMINEM ŚWIADCZENIA USŁUG PODKARPACKIEGO 

OŚRODKA WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ oraz akceptuję jego warunki, 

 wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie swoich danych 

osobowych zawartych w Formularzu zgłoszeniowym do celów związanych 

wyłącznie z realizacją projektu w tym rekrutacji,  
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 zostałem/am poinformowany/a o współfinansowaniu projektu ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 

2014-2020, Działanie 8.5  Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w 

regionie,   

 zobowiązuję się do udzielania niezbędnych informacji dla celów monitoringu, 

kontroli i ewaluacji projektu w trakcie i po zakończeniu udziału w projekcie, 

 zobowiązuję się do udziału w badaniach ankietowych związanych z realizacją 

projektu, 

 wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z art. 23 ust. 

1 pkt 2 lub art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych ( Dz. U. z 2015 r., poz. 2135, z późn. zm.), wyłącznie w celu 

realizacji projektu, w szczególności w odniesieniu do zbiorów Centralnego 

Systemu Teleinformatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych 

oraz RPO WP na lata 2014 -2020, 

 wyrażam zgodę na nieodpłatne i bezterminowe wykorzystanie, używanie  

i rozpowszechnianie swojego wizerunku/głosu/wypowiedzi jako UP na potrzeby 

projektu, co jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane 

podczas zajęć lub/i spotkań mogą zostać umieszczone na stronie internetowej 

projektu oraz wykorzystane  w materiałach promocyjnych. 

 

 

 

 
…………………………………………………                          …………………………………………………………………………………… 
      (Miejscowość i data)                            (Czytelny podpis Uczestnika/czki)  

 

 

 

 

Wykaz wymaganych załączników 

 

Numer 

załącznika 

Wykaz wymaganych 

załączników 

Załączono Nie załączono 

 

1a 

Oświadczenie osoby, która 

zostanie zatrudniona na 

nowo utworzonym 

stanowisku pracy w 

Przedsiębiorstwie 

Społecznym 

w ramach dotacji. 

  

 

1b 
Oświadczenie osoby 

bezrobotnej 

niezarejestrowanej w PUP. 
  

 

1c 

Oświadczenie osoby 

zarejestrowanej w PUP jako 

poszukującej pracy 

O pozostawaniu bez 

zatrudnienia. 
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1d Oświadczenie osoby 

ubogiej pracującej. 
  

 

1e 
Oświadczenie uczestnika/ 

uczestniczki projektu 

dotyczące ochrony danych 

osobowych. 

  

1h 

Oświadczenie o braku 

zakazu dostępu do środków 

publicznych 

  

1i 

Oświadczenie uczestnika/ 

uczestniczki projektu o 

zamieszkaniu 

  

1j 

Oświadczenie uczestnika/ 

uczestniczki projektu 

dotyczące chęci nabycia 

wiedzy z zakresu Ekonomii 

Społecznej 

  

1k 

Oświadczenie 3 subregion 

województwa 

podkarpackiego 

  

 


