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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
 

Do projektu „Moja nowa praca po 50-tce - projekt aktywizacji zawodowej dla osób z Małopolski” 
 
 

DANE DOTYCZĄCE MIEJSCA ZAMIESZKANIA 

8. Ulica  

9. Nr budynku  10. Nr lokalu  

11. Miejscowość  12. Kod pocztowy 
 

 

13. Województwo  14. Powiat  

15.  Gmina  16. Obszar (uzupełnia 
pracownik projektu) 
 

 

17. Telefon  18. Adres e-mail  � Brak                                  

DANE DOTYCZACE SYTUACJI ZAWODOWEJ 

19. Prosimy o zaznaczenie jednej odpowiedzi  
(z ewentualnym zaznaczeniem długotrwałej bezrobotności w przypadku osób bezrobotnych bądź osoby uczącej się lub kształcącej)*: 
 

A. Jestem bezrobotna/y (zarejestrowana/y w Urzędzie Pracy)   � 
• długotrwale bezrobotna/y (nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy)  � 

      
B. Jestem bezrobotna/y (niezarejestrowana/y w Urzędzie Pracy)  � 

• długotrwale bezrobotna/y (nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy)*    � 
      

C. Jestem bierna/y zawodowo    �       
• osoba uczącą się lub kształcącą   �       

 
 

DANE OSOBOWE KANDYDATA 

1. Nazwisko  2. Imię  

3. PESEL  4. Płeć (K/M)  

5. Data urodzenia  6. Miejsce urodzenia  

7. 
 Wykształcenie  

� Brak                                 � Podstawowe                               � Gimnazjalne                  
� Ponadgimnazjalne (średnie, techniczne, zawodowe)      � Policealne         � Wyższe    

Data wpływu do Organizatora: …………………………   Dodatkowe punkty …………………………………..    
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DANE DOTYCZACE STATUSU KANDYDATA 

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

     �    Nie      �  Tak      �  Odmawiam podania danych        

23. Osoba bezdomna lub dotknięta 
wykluczeniem z dostępu do mieszkań      �    Nie      �  Tak              

24. Osoba niepełnosprawna (posiadająca 
stwierdzony stopień niepełnosprawności)      �    Nie      �  Tak      �  Odmawiam podania danych        

25. Osoba w innej niekorzystnej sytuacji 
społecznej (inne niż wymienione powyżej)      �    Nie      �  Tak      �  Odmawiam podania danych        

26. Osoba opiekująca się osobą zależną      �    Nie      �  Tak 

 
Oświadczam, że: 
- Zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji do Projektu „Moja nowa praca po 50-tce - projekt aktywizacji zawodowej 
dla osób z Małopolski” oraz akceptuje jego warunki. 
- Świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Kodeksu Karnego za składanie nieprawdziwego oświadczenia 
lub zatajenie prawdy, potwierdzam prawdziwość przekazanych przeze mnie informacji. 

 
 

…………………………                      …………………………………………………… 
     Miejscowość, data                           Czytelny podpis Kandydata 
 


