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DEKLARACJA ZGŁOSZENIOWA  
UCZESTNIKA DO PROJEKTU 

 

Projektodawca: Centrum Kształcenia Lider 

Tytuł Projektu: „Aktywizacja zawodowa na terenie powiatu gnieźnieńskiego, 

wrzesińskiego i wągrowieckiego, poprzez staże, szkolenia i kursy”.  

Projekt realizowany  realizowany w ramach Oś Priorytetowa 6 Rynek pracy, Działanie 

6.2 Aktywizacja zawodowa Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 

na lata 2014-2020 i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Nr RPWP.06.02.00-30-0177/15          

Czas trwania projektu: 01.01.2017-30.04.2018 
 

NR WPISU DO REJESTRU ZGŁOSZEŃ (nadaje Projektodawca): ………………....... 
 

Informacje 
L.p. 

Nazwa 
 

Dane uczestnika 

 
 
 

DANE 
PODSTAWOWE 

1 
Imię  
 

 

2 
Nazwisko 
 

 

3 Płeć 
 □ kobieta                 □ mężczyzna 
 

4 
PESEL 
 

 

5 
Liczba skończonych lat,                 
w dniu wypełniania deklaracji  

 

 
 
 
 
 
 

MIEJSCE 
ZAMIESZKANIA 

6 
Ulica 
 

 

7 
Nr domu 
 

 

8 
Nr lokalu 
 

 

9 
Miejscowość 
 

 

10 
Kod pocztowy 
 

 

11 
Powiat 
 

 

12 
Gmina 
 

 

13 
Województwo 
 

 

 
DANE 

KONTAKTOWE 

15 
Telefon kontaktowy 
 

 

16 
Adres poczty 
elektronicznej (e-mail) 

 

 
 
WYKSZTAŁCENIE 

17 
 
Wykształcenie 
 

□ niższe niż podstawowe (ISCED 0)1 
□ podstawowe  (ISCED 1)2                         
□ gimnazjalne   (ISCED 2)3    

                                                                 
1 Wykształcenie niższe niż podstawowe (ISCED 1) 
2 Kształcenie ukończone na poziomie szkoły podstawowej 
3 Kształcenie ukończone na poziomie szkoły gimnazjalnej 
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□ ponadgimnazjalne (ISCED 3)4 
□ policealne (ISCED 4)5 
□ wyższe  (ISCED 5-8)6 

 

 

Oświadczam, że jestem 
osobą powyżej 29 r.ż.: - 
ukończone 30 lat i więcej 
(zaznaczyć właściwe) 

□ TAK 
□ NIE  

 
 
 
 
 

AKTUALNY 
STATUS  NA 

RYNKU PRACY 
18 

Oświadczam, że jestem 
osobą: (zaznaczyć 
właściwe) 

□ bezrobotną zarejestrowaną w ewidencji 
Urzędu Pracy7,  
w tym długotrwale bezrobotną8  
 
□ bezrobotną niezarejestrowaną w 
ewidencji Urzędu Pracy9, 
w tym długotrwale bezrobotną  
 
□ poszukującą pracy (pozostającą bez 
zatrudnienia) zarejestrowaną w Urzędzie 
Pracy10, 
 
□ bierną zawodowo11. 
 

 
 
 
 
 

MIEJSCE 
ZAMIESZKANIA 

ZGODNIE Z 
KODEKSEM 
CYWILNYM  

(TEREN OSI) 
19 

Oświadczam, że 
zamieszkuję12 (wg KC)                  
w województwie 
wielkopolskim na 
obszarach funkcjonalnych 
wymagających wsparcia 
procesów rozwojowych w 
województwie 
wielkopolskim (OSI): 
(zaznaczyć właściwe) 

a) powiat gnieźnieński, gmina: 
 Kiszkowo – gmina wiejska  
Mieleszyn – gmina wiejska  

 
 

b) powiat wrzesiński, gmina: 
 Kołaczkowo – gmina wiejska 
 Miłosław  

 
 

 
 

c) powiat wągrowiecki, gmina: 
 

– gmina wiejska 
– gmina wiejska 

Wągrowiec – gmina wiejska 
 Wągrowiec – gmina miejska 

 

                                                                 
4 Kształcenie ukończone na poziomie szkoły średniej( w tym technikum) lub zasadniczej szkoły zawodowej 
5 Kształcenie ukończone na poziomie wyższym niż kształcenie na poziomie szkoły średniej, które jednocześnie nie jest wykształceniem wyższym) 
6 Kształcenie ukończone na poziomie szkoły wyższej: studia licencjackie, studia magisterskie, studia doktoranckie lub ich odpowiedniki  
7 Osoba bezrobotna zarejestrowana w urzędzie pracy -  Osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia, 
która jest zarejestrowana w rejestrze urzędu pracy jako bezrobotna, zgodnie z zapisami ustawy o promocji zatrudnienia  i  instytucjach rynku pracy. 
8 Osoba długotrwale bezrobotna- Definicja pojęcia „długotrwale bezrobotny" różni się w zależności od wieku: 
- Młodzież (<25 lat) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy (>6 miesięcy). 
- Dorośli (25 lat lub więcej) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy 
9 Osoba bezrobotna niezarejestrowana w urzędzie pracy - Osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca 
zatrudnienia, która nie jest zarejestrowana w rejestrze urzędu pracy jako bezrobotna. 
10 Osoba zarejestrowana jako poszukujące pracy tzn. pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia. Osobę 
nowo zarejestrowaną w publicznych służbach zatrudnienia jako poszukującą pracy należy wliczać do tej grupy, nawet jeśli nie może ona od razu 
podjąć zatrudnienia. 
11 Osoba bierna zawodowo - To osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). Za biernych 
zawodowo uznaje się m.in. studentów studiów stacjonarnych. 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), uznawane są za 
bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). 
12 Art. 25 KC - Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. 
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KRYTERIA 
OBOWIĄZKOWE  

 

Oświadczam, że należę 
przynajmniej do jednej z 
grup: (właściwe 
zaznaczyć) 
 
 
 
 

1. Jestem kobietą: 
□ TAK                    □ NIE 
 

2. Jestem osobą w wieku 50 lat i więcej13: 
□ TAK                    □ NIE 

 
3. Jestem osobą z niepełnosprawnościami  
powyżej 29 r.ż. i więcej14   
 
□ TAK    
□ NIE     
□ ODMOWA PODANIA INFORMACJI  
 

 
4. Jestem osobą o niskich kwalifikacjach:15 
□ TAK                    □ NIE 

 

 
 
 
 

STATUS 
UCZESTNIKA  

W CHWILI 
PRZYSTĄPIENIA 
DO PROJEKTU 

 
 
 
 

 

Osoba należąca do 

mniejszości narodowej lub 

etnicznej, migrant, osoba 

obcego pochodzenia16: 

 

  

   

Odmowa podania informacji  

Osoba bezdomna lub 

dotknięta wykluczeniem z 

dostępu do mieszkań17:  

  

  

 

Osoba przebywająca w 

gospodarstwie domowym 

bez osób pracujących18?: 

  

 

                                                                 
13 Osoby w wieku 50 lat i więcej  – osoby, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyły 50 lat. Wiek uczestników określany jest                           
na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie. 
14  Osoby powyżej 29 roku życia - osoby, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyły 30 rok życia. Wiek uczestników określany jest                    
na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie. 
15  Osoby o niskich kwalifikacjach, tj. posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie (osoby bez ukończenia jakiejkolwiek szkoły                        
lub z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym, zawodowym, średnim/ponadgimnazjalnym). 
16 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. 
17 Bezdomność i wykluczenie mieszkaniowe definiowane są zgodnie z Europejską typologią bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego ETHOS,                 
w której wskazuje się okoliczności życia w bezdomności lub ekstremalne formy wykluczenia mieszkaniowego: 
1. Bez dachu nad głową (osoby żyjące w surowych i alarmujących warunkach) 
2. 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) 
3. Niezabezpieczone zakwaterowanie (osoby posiadające niepewny najem z nakazem eksmisji, osoby zagrożone przemocą) 
4. Nieodpowiednie warunki mieszkaniowe (konstrukcje tymczasowe, mieszkania substandardowe - lokale nienadające się do zamieszkania wg 
standardu krajowego, skrajne przeludnienie). 
18 Gospodarstwo domowe bez osób pracujących - gospodarstwo domowe, w którym żaden członek nie pracuje; wszyscy członkowie są albo 
bezrobotni albo bierni zawodowo. Gospodarstwo domowe to zarówno osoba zamieszkująca samotnie, jak również grupa ludzi (niekoniecznie 
spokrewniona) mieszkająca pod tym samym adresem wspólnie prowadząca dom np. mająca przynajmniej jeden wspólny posiłek dziennie lub 
wspólny pokój dzienny 
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Osoba przebywająca w  

gospodarstwie domowym 

z dziećmi pozostającymi 

na utrzymaniu  

  

 

 

 

Osoba żyjąca w 

gospodarstwie 

składającym się z jednej 

osoby dorosłej i dzieci 

pozostających na 

utrzymaniu?: 

  

 

 

 

 

 

Osoba w innej 

niekorzystnej sytuacji 

społecznej (innej niż 

wymienione powyżej)19 

  

   

Odmowa podania informacji  

 

 
 
 
1.1.Potwierdzam mój status osoby z niepełnosprawnościami załączając do Deklaracji 
kopię orzeczenia o niepełnosprawności lub innego dokumentu stwierdzającego ten 
fakt  
 
1.2.Potwierdzam mój status osoby bezrobotnej lub długotrwale bezrobotnej 
zarejestrowanej w ewidencji urzędów pracy załączając do Deklaracji zaświadczenie               
z PUP  
 
1.3.Potwierdzam mój status osoby bezrobotnej lub długotrwale bezrobotnej 
niezarejestrowanej w ewidencji urzędów pracy załączając do Deklaracji 
Oświadczenie  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                 
19 Kategoria odnosi się do wszystkich grup uczestników w niekorzystnej sytuacji, takich jak osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Wskaźnik 
dotyczy cech powodujących niekorzystną sytuację społeczną, z wyłączeniem cech wykazanych we wskaźnikami dotyczących: - osób                                          
z niepełnosprawnościami, migrantów, gospodarstw domowych bez osób pracujących, gospodarstw domowych bez osób pracujących z dziećmi na 
utrzymaniu, gospodarstwach domowych składających się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu. Ponadto nie należy 
wykazywać niekorzystnej sytuacji dot. płci, statusu na rynku pracy (np. długotrwałe bezrobocie), wieku lub osiągnięcia wykształcenia co najmniej na 
poziomie ISCED 1. 
Do kategorii osób w innej niekorzystnej sytuacji społecznej należy zawsze uwzględniać wskazane poniżej grupy: 
- osoby z wykształceniem na poziomie ISCED 0 (przez co należy rozumieć brak ukończenia poziomu ISCED 1) będąca poza wiekiem typowym dla 
ukończenia poziomu ISCED 1, - byli więźniowie, -narkomani, - osoby bezdomne lub wykluczone z dostępu do mieszkań, - osoby z obszarów wiejskich. 
W przypadku, kiedy dana osoba zostaje uznana za znajdującą się w niekorzystnej sytuacji (np. z ww. powodu wykształcenia) jest jednocześnie np. 
osobą niepełnosprawną, należy ją wykazać w obu wskaźnikach (dot. niepełnosprawności oraz niekorzystnej sytuacji). 
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OŚWIADCZENIE 
 

Ja niżej podpisany/a  
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
zamieszkały/a  
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Oświadczam, że spełniam kryteria grupy docelowej: 

  Jestem osobą zamieszkującą na terenie województwa wielkopolskiego (w rozumieniu 

Kodeksu Cywilnego) obszary wiejskie funkcjonalne wymagające wsparcia procesów 

rozwojowych (zgodnie z OSI) tj. powiaty: gnieźnieński, wągrowiecki, wrzesiński; 

  Jestem osobą w wieku pow. 29 lat, defaworyzowaną na rynku pracy należącą do 

przynajmniej jednej z wymienionych grup: kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby powyżej 

50 roku życia , osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach; 

  Jestem osobą bezrobotną lub osobą bierną zawodowo. 

 
Pouczony/a o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą: 

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji uczestników 
2. Oświadczam, iż wszystkie podane w formularzu dane odpowiadają stanowi 

faktycznemu i są prawdziwe. 
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu monitoringu 

ewaluacji projektu.  
 
 
 

…………………………………… 
 

Data, Podpis Uczestnika 
 

 
 
Data i nr rejestracji wpływu drogą on – line lub  w wersji papierowej Deklaracji Zgłoszeniowej 
 

……………………………………………………………………………..…(nadaje Projektodawca) 
 
 
Czytelny podpis osoby odpowiedzialnej ze strony Projektodawcy za wprowadzenie danych 
do rejestru kandydatów do udziału w projekcie oraz za potwierdzenie zgodności danych ze 
stanem faktycznym 
 
…………………………………………………..……(podpisuje się przedstawiciel 
Projektodawcy) 
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