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FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY KANDYDATA 

 

Wypełnia Realizator Projektu 

Beneficjent Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Ziemi Zbijowskiej 

Tytuł projektu „Komputer i Internet szansą na rozwój – warsztaty komputerowe dla 

mieszkańców Gminy Mirów” 

Nr projektu POKL.09.05.00-14-480/10 

Czas trwania projektu 01.12.2011 – 31.03.2012 

Nazwa szkolenia  

Kod szkolenia/nr grupy  

Miejsce organizacji szkolenia  

 
Wypełnia Kandydat 

Imię(imiona):.............................................................................................. Nazwisko/a: ................................................................................................ 

Data urodzenia: ........................................................................................ Miejsce urodzenia: ................................................................................... 

Województwo urodzenia………………………………………………………………………  

Osoba pełnosprawna�     Osoba niepełnosprawna� 

Osoba w wieku 15-24 lata � 
Osoba w wieku 55-64 lata � 

 
Stan cywilny:     Wolny/wolna�        Żonaty/Zamężna� 

E-mail:……………………………………………………………………………………………………… Wiek w chwili przystępowania do projektu …………………………….……lat 

Telefon stacjonarny: ............................................................................... Telefon komórkowy: ............................................................................... 

Adres stałego lub tymczasowego zameldowania: 

Miejscowość: ......................................................................................................................................... Kod pocztowy:  _ _ - _ _ _  

 

Poczta: …………………………………………………………… Gmina: ........................................................... Województwo: ............................................... 

Adres do korespondencji: 

Miejscowość: ........................................................................................................................................ Kod pocztowy:  _ _ - _ _ _ 

 

Poczta: …………………………………………………………… Gmina: ........................................................... Województwo: ................................................ 
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PESEL: ................................................................................................................................................................................................................ 

Wykształcenie 
(zaznaczyć: x) 

podstawowe 
 
 

� 

gimnazjalne 
 
 

� 

ponadgimnazjalne 
 
 

� 

pomaturalne 
 
 

� 

wyższe 
 
 

      � 

 

Ukończona szkoła i  kierunek: .................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

Opieka nad dziećmi do lat 7 lub opieka nad osobą zależną:   

                                                                                                                                TAK   �   NIE � 
 

Status osoby na 

rynku pracy w 

chwili przystąpienia 

do projektu 

Bezrobotny 

(zaznaczyć: X) 

 
(Oznacza osobę bezrobotną  
- niezatrudnioną i niewykonującą innej 
pracy zarobkowej, zdolną i gotowa do 
podjęcia zatrudnienia, 
- nieucząca się w szkole, z wyjątkiem szkół 
dla dorosłych lub szkół wyższych w 
systemie wieczorowym i zaocznym,  
- zarejestrowaną we właściwym dla miejsca 
zameldowania stałego lub czasowego 
powiatowym urzędzie pracy,  
- ukończyła 18 lat i nie ukończyła 60 lat w 
przypadku kobiet lub 65 lat w przypadku 
mężczyzn.) 
 

TAK   � 
 

NIE � 

Długotrwale bezrobotny 
( Oznacza bezrobotnego pozostającego w rejestrze powiatowego urzędu 
[pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat) 
 
 

TAK   �      NIE �  
 

 

 

Zatrudniony 

(zaznaczyć: X) 
 

(Oznacza pracownika w rozumieniu 
Kodeksu Pracy tj. osobę zatrudnioną na 
podstawie umowy o pracę powołania, 
wyboru, mianowania oraz spółdzielczej 
umowy o pracę, a także osobę wykonującą 
pracę na podstawie Kodeksu cywilnego w 
szczególności w zakresie umów 
cywilnoprawnych (umowa zlecenia, umowa 
o dzieło) oraz rolników oraz domowników)  

TAK   � 
 

NIE � 

Rolnik  lub domownik    � 
zgodnie z Ustawą z dn. 20.12.1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników 
 
- pod pojęciem rolnika rozumie się pełnoletnią osobę fizyczną 
zamieszkującą i prowadzącą na terytorium RP osobiście i na własny 
rachunek działalność rolniczą w pozostającym w jej posiadaniu 
gospodarstwie rolnym (co najmniej 1 ha użytków rolnych), w tym również 
w ramach grupy producentów rolnych, a także osobę, która przeznaczyła 
grunty prowadzonego przez siebie gospodarstwa rolnego do zalesienia, 
jest ubezpieczona w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
 
- pod pojęciem domownika rozumie się osobę fizyczną bliską rolnikowi, 
która ukończyła 16 lat i   pozostaje z rolnikiem we wspólnym 
gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa 
rolnego albo w bliskim sąsiedztwie, tzn. w gminie, na obszarze której 
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położona jest jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład tego 
gospodarstwa; stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest 
związana z rolnikiem stosunkiem pracy. 

Samo zatrudniony    � 
(Oznacza osobę fizyczna prowadzącą działalność gospodarczą nie 
zatrudniającą pracowników) 
 

Zatrudniony w mikroprzedsiębiorstwie    � 
(Oznacza osobę zatrudnioną w przedsiębiorstwie zatrudniającym od 2 do 9 
pracowników) 
 

Zatrudniony w małym przedsiębiorstwie    � 
(Oznacza osobę zatrudnioną w przedsiębiorstwie zatrudniającym od 1-0 
do 49 pracowników) 
 

Zatrudniony w średnim przedsiębiorstwie    � 
(Oznacza osobę zatrudnioną w przedsiębiorstwie zatrudniającym od 50 do 
249 pracowników) 
 

Zatrudniony w dużym przedsiębiorstwie    � 
(Oznacza osobę zatrudnioną w przedsiębiorstwie zatrudniającym powyżej 
249 pracowników) 
 

Zatrudniony w administracji publicznej    � 
 

Zatrudniony w organizacji pozarządowej   � 
(Oznacza osobę zatrudnioną w organizacji pozarządowej w rozumieniu 
ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z 
uwzględnieniem wolontariuszy na rzecz tych instytucji na podstawie 
podpisanej umowy) 
 

 
 

 

ŹRÓDŁO INFORMACJI O PROJEKCIE 
 

 � 

Urząd Gminy / GOPS 

 

� 

Gazeta/ 

czasopismo 

� 

Kościół 

� 

Strona 

internetowa 

� 

Plakaty 

informacyjne 

� 

Przekaz 

słowny(rodzina, 
znajomi) 
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…………………………………….dnia…………………………………… 

               Miejscowość                                   data 

………………………………………. 
      Imię i nazwisko 

 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

Adres zameldowania 

 OŚWIADCZENIE 

 
Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego 

oświadczenia lub zatajenie prawdy niniejszym oświadczam, że: 
 

 

 
Potwierdzenie 

Jestem  / Nie jestem * osobą pozostającą bez zatrudnienia,  zarejestrowaną  jako 
bezrobotny/a  w powiatowym urzędzie pracy 
  

 

 

 

 

 

 

Czytelny Podpis  

Jestem w wieku produkcyjnym, tj. powyżej 18 roku życia  oraz poniżej 60 roku życia 
( kobiety) 65 roku życia( mężczyźni) 

 

 

 

Czytelny Podpis  

 Prowadzę / Nie prowadzę działalności  gospodarczej 
 

 

 

Czytelny Podpis  

Nie jestem osobą uczącą się/studiującą w systemie dziennym 
 

 

 

Czytelny Podpis  

 

 Jestem / Nie jestem *  zatrudniony/a  na podstawie umowy o pracę, powołania, 
wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę oraz na podstawie umów 
prawa cywilnego 

 

 

 

 

 

 

 

Czytelny Podpis  

 Posiadam wykształcenie ( zaznaczyć X): 

Podstawowe    Gimnazjalne        Ponadgimnazjalne       Pomaturalne             Wyższe 

    �           �              �                �            �   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Czytelny Podpis 

 

Jestem / Nie jestem * rolnikiem lub domownikiem 

  

Czytelny Podpis 

Posiadam miejsce stałego bądź tymczasowego zameldowania  na terenie Gminy 
Mirów 

 
 
 

Czytelny Podpis  

 
* niepotrzebne skreślić 


