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DEKLARACJA ZGŁOSZENIOWA  
UCZESTNIKA DO PROJEKTU 

 

Projektodawca: Centrum Kształcenia Lider 

Tytuł Projektu: „Aktywizacja zawodowa mieszkańców miasta Gniezna i powiatu 

gnieźnieńskiego poprzez staże, szkolenia i kursy” 

Projekt 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.06.02.00-30-0052/18      

Czas trwania projektu: 01.08.2019-30.09.2020 

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
    

□ ponadgimnazjalne (ISCED 3)
4 

□ policealne (ISCED 4)
5 

□ wyższe  (ISCED 5-8)
6 

                                                                 
1 Wykształcenie niższe niż podstawowe (ISCED 1) 
2 Kształcenie ukończone na poziomie szkoły podstawowej 
3 Kształcenie ukończone na poziomie szkoły gimnazjalnej 
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) 
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18 

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

□ TAK 
□ NIE  

 
 
 
 
 

AKTUALNY 
STATUS  NA 

RYNKU PRACY 19 
Oświadczam, że jestem osobą: 
(zaznaczyć właściwe) 

□ bezrobotną zarejestrowaną w ewidencji   
Urzędu Pracy

7
,  

□ w tym długotrwale bezrobotną
8
  

 
□ bezrobotną niezarejestrowaną 
w ewidencji Urzędu Pracy

9
, 

□ w tym długotrwale bezrobotną  
 
□ bierną zawodowo

10
. 

□  ubogo pracującą
11

 
□ zatrudnioną na podstawie umowy krótko-
terminowej

12
  

□ pracującą w ramach umów cywilno -
prawnych

13
 

 
 
 
 
 

MIEJSCE 
ZAMIESZKANIA 

ZGODNIE Z 
KODEKSEM 
CYWILNYM  

(TEREN OSI) 

20 

Oświadczam, że zamieszkuję
14

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

Powiat gnieźnieński, gmina: 
□ Czerniejewo  
□ Gniezno – gmina wiejska  
□ Gniezno 
□ Kiszkowo – gmina wiejska  
□ Kłecko  
□ Łubowo – gmina wiejska 
□ Mieleszyn – gmina wiejska 
□ Niechanowo – gmina wiejska 
□ Trzemeszno  
□ Witkowo 

 
 21 

Oświadczam, że należę 
przynajmniej do jednej z grup: 

1. Jestem kobietą: 
□ TAK                    □ NIE 

                                                                                                                                                                                                        
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 poszukującą zatrudnienia. Niezależnie od spełnienia powyższych przesłanek, osoba zarejestrowana jako bezrobotna jest zaliczana do osób 
bezrobotnych. Osobą bezrobotną jest zarówno osoba bezrobotna w rozumieniu Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, jak i osoba 
zarejestrowana jako bezrobotna. Definicja nie uwzględnia studentów studiów stacjonarnych, nawet jeśli spełniają powyższe kryteria. Osoba 
kwalifikująca się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, która jest bezrobotna w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobiera świadczeń z 
tytułu urlopu), jest również osobą bezrobotną; 
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 
Wiek uczestnika projektu jest określany na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie. 
9Osoba 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 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). 
11Ubodzy pracujący - osoby zamieszkujące 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 albo osoby, których zarobki w ujęciu miesięcznym nie przekraczają minimalnego wynagrodzenia za pracę (ustalanego na 
podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu) w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu. 
12 Osoby zatrudnione na umowach krótko-terminowych -– osoby zatrudnione na umowach  krótkoterminowych, których miesięczne zarobki nie 

przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia; umowa krótkoterminowa – umowa wskazująca na zawarcie stosunku pracy lub innej formy 
zatrudnienia zawartą na czas określony, który upływa w okresie realizacji projektu lub trwa nie dłużej niż 6 miesięcy;  
13 Osoby pracujący w ramach umów cywilno-prawnych  – pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie 

przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia; stosunek cywilnoprawny regulowany jest ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - 
Dz. U. z 2017 r. poz. 459, z późn. zm.  
14 Art. 25 KC - Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Adres ten 

powinien umożliwić kontakt w przypadku zakwalifikowania do projektu.  
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KRYTERIA 
OBOWIĄZKOWE  

(właściwe zaznaczyć) 
 
 
 
 

2. Jestem osobą w wieku 50 lat i więcej
15

: 
□ TAK                    □ NIE 

3. Jestem osobą z 
niepełnosprawnościami

16
 powyżej 29 r.ż. i 

więcej
17

   
□ TAK    
□ NIE     
□ ODMOWA PODANIA INFORMACJI 

4. Jestem osobą o niskich kwalifikacjach:
18

 
□ TAK                    □ NIE 

 
 
 
 

STATUS 
UCZESTNIKA  

W CHWILI 
PRZYSTĄPIENIA 
DO PROJEKTU 

 
 
 
 
 
 

22 
 
 

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

19
 

□TAK    

□NIE   

□Odmowa podania informacji  

Osoba bezdomna lub dotknięta 
wykluczeniem z dostępu do 
mieszkań

20
:  

□TAK    

□NIE 

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

21 

□TAK    

□NIE  

□Odmowa podania informacji  

 
1.1.Potwierdzam mój status osoby z niepełnosprawnościami załączając do Deklaracji kopię 
orzeczenia o niepełnosprawności lub innego dokumentu stwierdzającego ten fakt □ 

                                                                 
15 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. 
16 Osoba niepełnosprawna - osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 
1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 882, z późn. zm.).  
17  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. 
18  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). 
19 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. 
20 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). 
21 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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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 □ 

 
Oświadczam, że spełniam kryteria grupy docelowej: 
 Jestem osobą zamieszkującą na terenie województwa tj. powiat: gnieźnieński. 

Jestem osobą w wieku pow. 29 lat, należącą do przynajmniej jednej z wymienionych grup: kobiety, 

osoby niepełnosprawne, osoby powyżej 50 roku życia , osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich 

kwalifikacjach, osoby pracujące ubogie, osoby zatrudnione na umowach krótko-terminowych, osoby 

pracujące na umowach cywilno-prawnych. 

 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 do projektu i go 
akceptuję, 
2.Oświadczam, iż wszystkie podane w formularzu dane odpowiadają stanowi faktycznemu i są 
prawdziwe, 
3.Jestem świadomy(-a), że złożenie Deklaracji zgłoszeniowej nie jest równoznaczne                                          
z zakwalifikowaniem do udziału w projekcie.  
4.Mam świadomość, że działania projektowe mogą odbywać się w miejscowości innej od mojego 
miejsca zamieszkania oraz, że Beneficjent może nie wziąć pod uwagę preferowanych przeze mnie 
terminów i sposobu organizacji zajęć.  
5.Akceptuję poniższe oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych (obowiązek 
informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego                 
i Rady (UE) 2016/679). Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, 
dalej zwanym RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679) informuję iż: 
a) Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Centrum Kształcenia Lider Damian Królicki ul. 
Dąbrówki 8/6a, 62-200 Gniezno. 
b) Z administratorem danych można skontaktować się poprzez adres mailowy 
sekretariat@angielskigniezno.pl  telefonicznie pod numerem 61 426 39 43 lub pisemnie na w/w adres 
siedziby administratora.  
c) We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 
związanych z przetwarzaniem danych można skontaktować się na adres mailowy 
sekretariat@angielskigniezno.pl 
d) Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia naboru do projektów 
finansowanych ze środków europejskich przez Centrum Kształcenia Lider Damian Królicki ul. 
Dąbrówki 8/6a, 62-200 Gniezno i będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku ich 
przechowywania wynikającego z przepisów prawa. 
e) Dane mogą być przekazane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. 
f) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz 
wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
Przysługuje Pani/ Panu również prawo do ograniczenia przetwarzania danych lub wniesienia 
sprzeciwu do przetwarzania danych na zasadach określonych w RODO. 
g) Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym gdy przetwarzanie 
danych osobowych następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub 
w ramach sprawowania władzy publicznej oraz  wymogiem umownym lub warunkiem zawarcia 
umowy.  

…………………………………… 
Data, Podpis Uczestnika 
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