
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

do uczestnictwa w pilotażu 

Informacje wypełniane przez Realizatora 
Data wpływu Formularza: 

Informacje wypełniane przez Uczestnika 

Dane uczestnika 

Imię/ Imiona: 

Nazwisko: 

PESEL  

Płeć:   Kobieta Mężczyzna 

Wykształcenie 

niższe niż podstawowe 

podstawowe 

gimnazjalne  

ponadgimnazjalne  

policealne 

wyższe 

Dane kontaktowe 

Województwo: 

Powiat:  

Gmina: 

Miejscowość: 

Kod pocztowy: 

Ulica: 



Nr budynku: 

Nr lokalu: 

Telefon kontaktowy: 

E-mail:

Status uczestnika projektu w chwili przystąpienia do projektu 

Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego 
pochodzenia 

tak 

nie 

Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań 

tak 

nie 

Osoba z niepełnosprawnościami 

tak 

nie 

Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione powyżej) 

tak 

nie 

Status na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu 

osoba bezrobotna niezarejestrowana w urzędzie pracy 

osoba bezrobotna zarejestrowana w rejestrach urzędów pracy, w tym: 

długotrwale bezrobotna 

inne 

osoba nieaktywna zawodowo, w tym: 
osoba ucząca się 

osoba nieuczestnicząca w kształceniu lub szkoleniu 

inne 



osoba pracująca, w tym w: 

administracji rządowej 

administracji samorządowej 

prowadząca działalność na własny rachunek 

MMŚP (małym, mikro lub średnim przedsiębiorstwie tj. zatrudniającym do 

249 pracowników) 

dużym przedsiębiorstwie (zatrudniającym powyżej 249 pracowników) 

organizacji pozarządowej 

inne [pole do uzupełnienia] 

Nazwa zakładu pracy: 

rolnik/członek rodziny rolnika 

Potwierdzam prawdziwość podanych przeze mnie danych zawartych w niniejszym 
dokumencie, jak również w innych dokumentach dotyczących udzielanego wsparcia 
i zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o wszelkich zmianach, w tym
o zmianie nr telefonu kontaktowego, adresu zamieszkania, statusu na rynku pracy. 

Miejscowość, data   Podpis Kandydata 

Definicje: 

OSOBA BEZROBOTNA 

(Osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące 
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.) 

...................................



 

 

OSOBA BIERNA ZAWODOWO 

(Osoba bierna zawodowo – osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły 
roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). Osoby prowadzące działalność na 
własny rachunek (w tym członek rodziny bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej 
działalność) nie są uznawane za bierne zawodowo. 

ROLNIK/CZŁONEK RODZINY ROLNIKA podlegający ubezpieczeniom 
emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, który 
chce odejść z rolnictwa tj. Osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym 
Urzędzie Pracy będąca właścicielem lub posiadaczem samoistnym lub zależnym 
nieruchomości rolnych o powierzchni użytków rolnych nieprzekraczających 2 ha 
przeliczeniowe lub osoba będąca współmałżonkiem tych osób, a także osoba 
będąca domownikiem, podlegająca ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym 
z tytułu stałej pracy w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych 
nieprzekraczających 2 ha przeliczeniowe, która posiada status osoby bezrobotnej. 
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