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Załącznik Nr 1  
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
 

do udziału w projekcie pn. „Droga do pracy” 

realizowanym w ramach poddziałania 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  
„Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” 

 

I. DANE OGÓLNE 
 
Imię/Imiona 
                    

 
Nazwisko 
                    

 
PESEL              Wiek w chwili przystąpienia do projektu 

                    

                     
Adres zameldowania/zamieszkania * 

                    

(ulica, nr domu, nr mieszkania) 
 

  _                  

(kod pocztowy)     (miejscowość) 
 

                    

(gmina)        (województwo) 
 
 Obszar miejski (gminy miejskie i miasta powyżej 25 tys. mieszkańców) 

 Obszar wiejski (gminy wiejskie, gminy wiejsko – miejskie i miasta do 25 tys. mieszkańców) 
 

Telefon 
                    

 

Adres e-mail 
 

 
* art. 25 KC „Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem 
stałego pobytu” 
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II. DANE DOTYCZĄCE STATUSU BENEFICJENTA  
 

1. Jestem osob ą niepełnosprawn ą, posiadaj ącą aktualne orzeczenie potwierdzaj ące 
niepełnosprawno ść: 

TAK                                                              NIE 

 

Niepełnosprawno ść oznacza trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub 
długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującą niezdolność do pracy.  
 

Osoba niepełnosprawna to osoba, której niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem: 
• o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności (lekki, umiarkowany lub 

znaczny), 
•  o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, 
•  o niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16 roku życia, 
• lub równoważnym.  

 

Orzeczenie o niepełnosprawności może zostać wydane na stałe lub na określony czas.  
Warunkiem przystąpienia do projektu jest posiadanie orzeczenia aktualnego na dzień rozpoczęcia udziału w projekcie.  
 

 

2. Jestem osob ą nieaktywn ą zawodowo 1) 

 
TAK                                                              NIE 

 

 
1) Osobą pozostającą bez zatrudnienia, która jednocześnie nie zalicza się do poniższych kategorii: 
 

a) bezrobotny/-na (zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bytowie) 2) 

b) długotrwale bezrobotny/-na (zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bytowie) 3) 

c) poszukujący/-ca pracy (zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bytowie) 

 
2) Oznacza osobę bezrobotną w rozumieniu Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy (Dz.U. Nr 99 z 2004 r., z poz. zm.), w szczególności osobę, która jednocześnie jest osobą: - niezatrudnioną  
i niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia; - nieuczącą się w szkole, z wyjątkiem 
szkół wyższych w systemie wieczorowym albo zaocznym; - zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania 
stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy 
 
3) Oznacza osobę bezrobotną w rozumieniu Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy (Dz.U. Nr 99 z 2004 r., z poz. zm.) - oznacza to bezrobotnego pozostającego w rejestrze powiatowego urzędu pracy 
łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat; 
 
 
 
 

Podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą, co poświadczam swoim podpisem 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data i podpis 


