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ZAKRES DANYCH OSOBOWYCH 
 

„PEŁNOSPRAWNI NA START” 
RPLU.11.01.00-06-0154/16 

 
 
 

Szanowni Państwo, 
 formularz należy wypełnić czytelnie i drukowanymi literami, 
 pola wyboru należy zaznaczyć znakiem „X”, 
 należy wypełnić wszystkie pola (brak danych może skutkować odrzuceniem zgłoszenia), 
 kandydat na uczestnika projektu parafuje każdą ze stron formularza, 
 po wypełnieniu formularza należy złożyć czytelny podpis, 
 formularze niepodpisane, niekompletne, nieczytelne lub zawierające niewypełnione rubryki 

mogą być przyczyną odrzucenia pod względem niespełnienia wymogów, 
 złożenie formularza nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w projekcie. 

 
 
 

1. DANE PERSONALNE 
 

Imię (imiona) i nazwisko  

PESEL  

Data i miejsce urodzenia  

Wiek  

Płeć   kobieta                           mężczyzna 

  

 
2. ADRES ZAMIESZKANIA 

 

Województwo 
 

Powiat  

Gmina  

Miejscowość  

Ulica 
nr domu i lokalu 

 

Kod pocztowy  

Obszar 
zamieszkania 

  teren miejski                           teren wiejski 
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3. ADRES DO KONTAKTU 

 

Miejscowość  

Kod pocztowy  

Ulica 
nr domu i lokalu 

 

  

 
4. DANE KONTAKTOWE 

 

Telefon kontaktowy stacjonarny (_ _) / _ _ _ -  _ _ - _ _ 

Telefon komórkowy  

Adres e-mail   

  

 
5. WYKSZTAŁCENIE 

 

Wykształcenie  

brak (brak formalnego wykształcenia) podstawowe (ukończone na poziomie szkoły 
podstawowej) 

gimnazjalne (ukończone na poziomie szkoły gimnazjalnej)  
ponadgimnazjalne (ukończone na poziomie szkoły średniej lub zasadniczej szkoły  

    zawodowej)   
policealne (kształcenie ukończone na poziomie wyższym niż na poziomie szkoły  

    średniej, które jednocześnie nie jest wykształceniem  wyższym) 

wyższe (ukończone na poziomie studiów krótkiego cyklu, studiów wyższych 

   licencjackich, studiów wyższych magisterskich, studiów wyższych doktoranckich)   

Zawód 
 

 

 
 

 
6. STATUS KANDYDATA 

(istnieje możliwość odmowy podania danych wrażliwych) 
 

NALEŻY W KAZDYM WIERSZU ZAZNACZYĆ  „TAK”  LUB  „NIE” TAK NIE 

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

  

Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań.   

Osoba z niepełnosprawnościami.   

Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących   

 w tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na 
utrzymaniu 
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Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej 
i dzieci pozostających na utrzymaniu. 

  

Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej.   

Pochodzenie etniczne.  

Stan zdrowia.  

  

 
7. STATUS KANDYDATA NA RYNKU PRACY 

W CHWILI PRZYSTAPIENIA DO PROJEKTU 
(proszę zaznaczyć „X” właściwą odpowiedź/odpowiedzi) 

 

Osoba pracująca.  

Osoba bezrobotna. 
(jestem osobą pozostającą bez pracy, gotową do podjęcia pracy i aktywnie poszukującą 
zatrudnienia) 

 

 w tym  zarejestrowana w urzędzie pracy  

 w tym  nie zarejestrowana w urzędzie pracy  

 w tym osoba bezrobotna nieprzerwanie do 12 m-cy 
(należy podać okres pozostawania bez pracy ………………………………….) 

 

 w tym osoba bezrobotna nieprzerwanie powyżej 12 m-cy 
(należy podać okres pozostawania bez pracy ………………………………….) 

 

 w tym kwalifikująca się do urlopu macierzyńskiego lub 
rodzicielskiego, która nie pobiera świadczeń z tytułu urlopu 

 

 w tym odchodząca z rolnictwa (jestem osobą/członkiem rodziny  w wieku 30 
lat i więcej ubezpieczoną w KRUS zarejestrowaną w PUP jako osoba bezrobotna 
z terenu województwa lubelskiego, prowadzącą  indywidualne gospodarstwo 
rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych, zamierzająca odejść z rolnictwa) 

 

Osoba bierna zawodowo. 
(jestem osobą, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej, tzn. nie pracuje, nie 
jest zarejestrowana w urzędzie pracy i nie poszukuje pracy): 

 

 w tym studenci studiów niestacjonarnych (wieczorowe, zaoczne) gdy nie są 
zarejestrowani jako osoby bezrobotne 

 

 w tym osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność 
w pracy spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w 
ramach urlopu macierzyńskiego czy rodzicielskiego) i nie są zarejestrowane jako 
osoby bezrobotne 

 

Jestem emerytem.  

Jestem rencistą.  

 
 
 
 
 
 

………………..……………………………………..                               ………………………………………………….. 
Czytelny podpis kandydata                                                        Miejscowość i data 
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8. OŚWIADCZAM, ŻE: 

 

Jestem osobą z niepełnosprawnością, tj. osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 
r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, 
poz. 721, z późn. zm.) lub osobą z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. 
o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 546).  

Jestem osobą wykluczoną (w tym dotkniętą ubóstwem) lub osobą zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym z terenu woj. lubelskiego (w przypadku osób fizycznych pracują lub zamieszkują one na obszarze 
województwa lubelskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) 

Jestem/ Nie jestem osobą bezrobotną zarejestrowaną w PUP/MUP posiadającą III profil pomocy. 

Zgłaszam chęć udziału w projekcie „Pełnosprawni na start” RPLU.11.01.00-06-0154/16 realizowanym z 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.1 „Aktywne 
włączenie”, finansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Akceptuję warunki uczestnictwa i zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu dotyczącego uczestnictwa  
w projekcie „Pełnosprawni na start”. 

Zgłaszam chęć udziału w kursie (zaznaczyć tylko jedną opcję): 

 PIEKARZ  KUCHARZ   CUKIERNIK  FRYZJER 

Informacje zawarte w niniejszym formularzu odpowiadają stanowi faktycznemu i są prawdziwe i jestem 
pouczony i świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, wynikającej                            
z art. 233 § 1 i 2 Kodeksu Karnego.  

Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie moich danych osobowych, w tym 
danych wrażliwych, przedstawionych przeze mnie w dokumentach niezbędnych dla potrzeb realizacji 
procedur rekrutacji w projekcie „Pełnosprawni na start” zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 
29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. z 2014r. Nr 133 poz.1182, z późn.zm.)  

 
 
 
 
 
W załączeniu do formularza rekrutacyjnego dołączam (zakreślić właściwe): 
 

 zaświadczenie z urzędu pracy wydane nie wcześniej jak 30 dni przed złożeniem formularza (dotyczy 
osób zarejestrowanych w PUP/MUP), 

 oświadczenie o niepełnosprawności/decyzję orzeczenia o stopniu niepełnosprawności  

 oświadczenie o przyznanym profilu pomocy  
 
 
 
 
 
 

        ………………………………………………….. ………………………………………………….. 
Miejscowość i data Czytelny podpis kandydata 

 


