
 
      Załącznik nr 1 do Regulaminu   

rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU 

„Rozwój usług społecznych dla mieszkańców Miasta Łaziska Górne świadczonych  

w ramach Centrum Usług Społecznych w Łaziskach Górnych”. 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja  

Rozwój  2014-2020. 

 

Należy wypisać lub zaznaczyć znakiem „X” właściwe pole w każdym z wierszy poniżej 

DANE KANDYDATA/KANDYDATKI  

Imię :  Nazwisko:   

Płeć:  Data urodzenia:  

PESEL:  Telefon:  

Wiek w chwili przystąpienia do projektu: Kraj: 

Rodzaj uczestnika:  

❑ indywidualny,  

❑ pracownik lub przedstawiciel instytucji/podmiotu. 

Data rozpoczęcia udziału w projekcie (DD-MM-RRRR): 

DANE DOTYCZĄCE MIEJSCA ZAMIESZKANIA  

Ulica:   Nr domu/Nr lokalu:   

Miejscowość:   Kod pocztowy:  

Poczta:  Województwo:  

Powiat:  Gmina:   

DANE KONTAKTOWE 

Telefon kontaktowy: Adres e-mail: 

Dane do korespondencji jeśli są inne niż miejsce zamieszkania:   

  



 
 

DANE KANDYDATA/KANDYDATKI 

WYKSZTAŁCENIE  

❑ Brak (ISCED 0) – brak formalnego 

wykształcenia   

❑ Podstawowe (ISCED 1) – kształcenie 

ukończone na poziomie szkoły podstawowej)  

❑ Gimnazjalne (ISCED 2) – kształcenie 

ukończone na poziomie szkoły gimnazjalnej)  

❑ Ponadgimnazjalne (ISCED 3) – 

kształcenie ukończone na poziomie:  

❑ średnie zawodowe   

❑ średnie ogólnokształcące   

❑ zasadnicze zawodowe   

❑ Policealne (ISCED 4) – kształcenie 

ukończone na poziomie wyższym niż 

kształcenie na poziomie szkoły średniej, 

które jednocześnie nie jest wykształceniem 

wyższym   

❑ Wyższe (ISCED 5-8) – kształcenie 

ukończone na poziomie studiów krótkiego 

cyklu, studiów wyższych licencjackich, 

magisterskich, doktoranckich  



 

STATUS OSOBY NA RYNKU PRACY  W 

CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO  

PROJEKTU  

❑ osoba bezrobotna niezarejestrowana w 

ewidencji urzędów pracy  

❑ osoba bezrobotna zarejestrowana 

w ewidencji urzędów pracy  

❑ osoba bierna zawodowo  

❑ osoba pracująca:  

❑ osoba pracująca w administracji 

rządowej  

❑ osoba pracująca w administracji 

samorządowej  

❑ osoba pracująca w MMŚP  

❑ osoba pracująca w organizacji 

pozarządowej  

❑ osoba prowadząca działalność na 

własny rachunek  

❑ osoba pracująca w dużym 

przedsiębiorstwie  

❑ inne  

Zatrudniony w:  
  

  

 

 

SZCZEGÓLNA SYTUACJA  

Osoba należąca do mniejszości narodowej 

lub etnicznej, migrant, osoba obcego 

pochodzenia  

❑ TAK  

❑ NIE   

❑ Odmawiam odpowiedzi  

Osoba bezdomna lub dotkniętą 

wykluczeniem z dostępu do mieszkań   
❑ TAK  

❑ NIE   

❑ Odmawiam odpowiedzi  



 

Osoba z niepełnosprawnościami  

 

❑ TAK  

❑ NIE   

❑ Odmawiam odpowiedzi  

Osoba w innej niekorzystnej sytuacji 

społecznej 
❑ TAK  

❑ NIE   

❑ Odmawiam odpowiedzi  

 

SYTUACJA PO ZAKOŃCZENIU UZIAŁU W PROJEKCIE 

Data zakończenia udziału w projekcie (DD-MM-RRRR): 

 

Sytuacja osoby w momencie zakończenia 

udziału w projekcie: 

  

❑ inne 

❑ osoba kontynuująca zatrudnienie 

❑ osoba nabyła kompetencje 

❑ osoba nie podjęła żadnej nowej 

aktywności po zakończeniu udziału w 

projekcie 

❑ osoba podjęła kształcenie lub szkolenie 

❑ osoba podjęła prac/rozpoczęła 

prowadzenie działalności na własny rachunek  

❑ osoba poszukująca pracy 

❑ osoba poszukująca pracy po przerwie 

związanej z urodzeniem/wychowaniem 

dziecka  

❑ osoba pracująca/prowadząca działalność 

na własny rachunek związanej z 

urodzeniem/wychowaniem dziecka 

❑ osoba uzyskała kwalifikacje 

❑ sytuacja w trakcie monitorowania 

 

 

 

 

 



 
 

 

OŚWIADCZENIE 

 

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

 

Oświadczam że: 

 

• zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie w ramach 

Programu Usług Społecznych, akceptuję jego warunki i zgodnie z jego wymogami 

jestem uprawniony/a do uczestnictwa w projekcie,  

• oświadczam, że dane zawarte w Formularzu zgłoszeniowym do projektu są zgodne ze 

stanem prawnym i faktycznym. 

 

 

 

 

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

       (miejscowość, data)                                                                          (czytelny podpis Kandydata1 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________ 

1W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez 

jej prawnego opiekuna. 


