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Nr w rejestrze zgłoszeń …………....................... 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
UCZESTNICZKI/UCZESTNIKA PROJEKTU „NOWE HORYZONTY” 

 

INFORMACJE O PROJEKCIE 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 

Oś priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa 
Działanie 2.1 Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy,                       

przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy 
Nr projektu: WND-RPPD.02.01.00-20-0255/18 

JESTEM ZAINTERESOWANA/ZAINTERESOWANY UDZIAŁEM W SZKOLENIU ZAWODOWYM 
(proszę wymienić rodzaje szkoleń w kolejności ich ważności) 

 
1/ ………………………………………………………………………………….    

 
2/ …………………………………………………………………………………. 
 

3/ …………………………………………………………………………………. 

 
4/ …………………………………………………………………………………. 

DANE OSOBOWE  

Nazwisko  

Imię /imiona/  

Płeć □ kobieta     □ mężczyzna      

PESEL _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Data urodzenia 

/dzień – miesiąc – rok/ _ _ - _ _ - _ _ _ _ 

Miejsce urodzenia  

Wiek w chwili 
przystąpienia do projektu 

 

Wykształcenie 

□ niższe niż podstawowe      

□ podstawowe      

□ gimnazjalne 

□ ponadgimnazjalne:    

□ liceum    □ technikum    □ zasadnicza szkoła zawodowa 

□ policealne     

□ wyższe 

DANE KONTAKTOWE /adres zamieszkania/ 

Ulica  nr budynku  nr lokalu  

Kod pocztowy _ _ - _ _ _  

Miejscowość  

Województwo podlaskie 

Powiat □ m. Białystok          □ białostocki          □ sokólski 

Gmina  

Telefon stacjonarny _ _ - _ _ _ - _ _ - _ _  

Telefon komórkowy _ _ _ - _ _ _ - _ _ _  

Adres e-mail  
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JESTEM OSOBĄ W NIEKORZYSTNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY ZALICZAJĄCĄ SIĘ DO 

□ osób odchodzących z rolnictwa i ich rodzin 

□ ubogich pracujących 

□ osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych/cywilno-prawnych 

□ imigrantów/reemigrantów 

 

Osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny – osoby podlegające ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu na podstawie ustawy z dnia 

20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (KRUS), zamierzające podjąć zatrudnienie lub inną działalność pozarolniczą, 

objętą obowiązkiem ubezpieczenia społecznego na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 

społecznych.  

 

Osoba uboga pracująca – oznacza osobę, której zarobki nie przekraczają płacy minimalnej (ustalanej na podstawie przepisów o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę) lub osobę zamieszkującą w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem 

transferów socjalnych) przypadające na jedną osobę nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg 

interwencji socjalnej w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu. 

Transfery socjalne – w ramach świadczeń społecznych można wyodrębnić następujące grupy: świadczenia dotyczące rodziny, 

dodatki mieszkaniowe, świadczenia dla bezrobotnych, świadczenia związane z wiekiem, renty rodzinne, świadczenia chorobowe, 

świadczenia dla osób z niepełnosprawnościami, stypendia, świadczenia dotyczące wykluczenia społecznego. 

 

Umowa krótkoterminowa – umowa wskazująca na zawarcie stosunku pracy lub innej formy zatrudnienia, zawarta na czas 

określony, który upływa w okresie realizacji projektu lub trwa nie dłużej niż 6 miesięcy. 

 

Umowa cywilno-prawna – umowa zlecenie, umowa o dzieło. 

 

Imigranci – osoby nieposiadające polskiego obywatelstwa, przybyłe lub zamierzające przybyć do Polski w celu osiedlenia się 

(zamieszkania na stałe) lub na pobyt czasowy i zamierzające wykonywać lub wykonujący pracę na terytorium Polski. 

 

Reemigranci – oznacza obywateli polskich, 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; do tej grupy zaliczani są również 

repatrianci. 

 

STATUS OSOBY NA RYNKU PRACY W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU 

1. Osoba bezrobotna1  

□ niezarejestrowana  

     w ewidencji urzędów pracy 

w tym: 

□ osoba długotrwale bezrobotna2 

□ zarejestrowana  

     w ewidencji urzędów pracy 

w tym: 

□ osoba długotrwale bezrobotna2  

2. Osoba pracująca 
 

(proszę wypełnić na 
podstawie zaświadczenia 

wydanego przez zakład 
pracy) 

□ osoba pracująca w administracji  

     rządowej 

□ osoba pracująca w administracji  

     samorządowej 

□ osoba pracująca w MMŚP  

     (mikro/małym/średnim  
     przedsiębiorstwie)3 

□ osoba pracująca w dużym   

     przedsiębiorstwie3 
□ osoba pracująca w organizacji  

     pozarządowej 

□ osoba prowadząca działalność  

     na własny rachunek4 

□ inne 
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2.1. Wykonywany 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  

□ inny 

2.2. Nazwa i adres  
zakładu pracy 

 
 

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

 
1 Osoba bezrobotna – osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia 
2 Osoba długotrwale bezrobotna - dorośli 25 lat lub więcej: osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy  
 
3Rodzaje przedsiębiorstw: 
- mikroprzedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników, którego roczny obrót nie przekracza                            
2 milionów EUR, 
- małe przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników, którego roczny obrót nie przekracza                          
10 milionów EUR, 
- średnie przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 250 pracowników, którego roczny obrót nie przekracza                    
50 milionów EUR, 
- duże przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo, które nie kwalifikuje się do żadnej z ww. kategorii przedsiębiorstw. 
 
4Działalność na własny rachunek – działalność gospodarcza, gospodarstwo rolne, praktyka zawodowa. 

 

STATUS UCZESTNICZKI/UCZESTNIKA PROJEKTU W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU 

Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant,                              
osoba obcego pochodzenia1 

□ tak  

□ nie  

□ odmawiam podania informacji  

Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań2 
□ tak  

□ nie  

Osoba z niepełnosprawnościami3 

□ tak  

□ nie  

□ odmawiam podania informacji 

Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej4 

□ tak  

□ nie  

□ odmawiam podania informacji 
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1 Migrant, osoba obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności zmarginalizowane takie jak Romowie) - cudzoziemcy na stale 
mieszkający w danym państwie, obywatele obcego pochodzenia lub obywatele należący do mniejszości. Zgodnie z prawem 
krajowym mniejszości narodowe to mniejszość: białoruska, czeska, litewska, niemiecka, ormiańska, rosyjska, słowacka, ukraińska, 
żydowska.  
Mniejszości etniczne: karaimska, łemkowska, romska, tatarska.  
Osoby obcego pochodzenia to cudzoziemcy - każda osoba, która nie posiada polskiego obywatelstwa, bez względu na fakt 
posiadania lub nie obywatelstwa (obywatelstw) innych krajów lub osoba, której co najmniej jeden z rodziców urodził się poza 
terenem Polski.  
2 Osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań – osoby bez dachu nad głową (osoby żyjące w surowych i 
alarmujących warunkach) lub osoby bez miejsca zamieszkania (osoby przebywające w schroniskach dla bezdomnych, w 
schroniskach dla kobiet, schroniskach dla imigrantów, osoby opuszczające instytucje penitencjarne/karne/szpitale, instytucje 
opiekuńcze, osoby otrzymujące długookresowe wsparcie z powodu bezdomności - specjalistyczne zakwaterowanie wspierane) lub 
osoby mające niezabezpieczone zakwaterowanie (tj. osoby posiadające niepewny najem z nakazem eksmisji, osoby zagrożone 
przemocą) lub osoby mające nieodpowiednie warunki mieszkaniowe (konstrukcje tymczasowe, mieszkania substandardowe – lokale 
nienadające się do zamieszkania wg standardu krajowego, skrajne przeludnienie). 
3 Osoba z niepełnosprawnościami - osoba z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia. 
4 Osoby z innych grup w niekorzystnej sytuacji społecznej:  
- osoby z wykształceniem na poziomie ISCED 0, przez co należy rozumieć brak ukończenia poziomu ISCED 1 (szkoła podstawowa) 
będące poza wiekiem typowym dla ukończenia poziomu ISCED 1,  
- byli więźniowie,  
- narkomani,  
- osoby bezdomne i wykluczone z dostępu do mieszkań, 
- osoby z obszarów wiejskich.  
 
 

OŚWIADCZENIE UCZESTNICZKI/UCZESTNIKA PROJEKTU 

Ja, niżej podpisana/podpisany oświadczam, że:  

1/ spełniam warunki udziału w Projekcie tj.: 

a) jestem osobą po 30 roku życia, 

b) jestem osobą zamieszkującą na obszarze jednego z powiatów objętych projektem tj. powiatu m. 

Białystok/powiatu białostockiego/powiatu sokólskiego, 

c) jestem osobą należącą co najmniej do jednej z poniższych grup: 

- osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, 

- ubodzy pracujący, 

- osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych/cywilno-prawnych, 

- imigranci/reemigranci, 

2/ w okresie uczestnictwa w Projekcie „Nowe horyzonty” realizowanym przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej 

Oddział Regionalny w Białymstoku nie będę równolegle korzystała/korzystał ze wsparcia tego samego rodzaju 

w projekcie pozakonkursowym realizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy, 

3/ zapoznałam się/zapoznałem się z Regulaminem udziału w Projekcie, akceptuję jego warunki i zobowiązuję się 

do przestrzegania jego postanowień, 

4/ zostałam poinformowana/zostałem poinformowany, że projekt jest współfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podlaskiego na lata 2014-2020, 

5/ zostałam poinformowana/zostałem poinformowany o odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń 

niezgodnych z prawdą (art. 233 Kodeksu Karnego) i oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie informacje 

są prawdziwe. 

 

 
 

………………………………………………………………..                     ………………………………………………………………………………… 
                    miejscowość i data                        czytelny podpis uczestniczki/uczestnika projektu 
 


