
 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Lp. Nazwa 

1. Realizacja/kontakt  MB Partner Sp. z o.o. Sp.k. 
Tel. 539 969 175 
Mail: biuro@mb-partner.pl   

2. Tytuł projektu Krok w przód – AKTYWNOŚĆ! 

3. Priorytet I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich 

4. Działanie 1.2Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe 

5. Poddziałanie  1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

PROSZĘ UZUPEŁNIĆ CZYTELNIE DRUKOWANYMI LITERAMI 

 

DANE PODSTAWOWE 

IMIĘ/IMIONA: 
 
 

NAZWISKO:  

PESEL:            

PŁEĆ     Kobieta           Mężczyzna WIEK:  

WYKSZTAŁCENIE: 

 Brak (Brak formalnego wykształcenia) 

 Podstawowe (Kształcenie ukończone na poziomie szkoły podstawowej) 

 Gimnazjalne (Kształcenie ukończone na poziomie szkoły gimnazjalnej) 

 Ponadgimnazjalne (Kształcenie ukończone na poziomie szkoły średniej lub zasadniczej szkoły 

zawodowej) 
 Policealne (Kształcenie ukończone na poziomie wyższym niż kształcenie na poziomie szkoły średniej, które 

jednocześnie nie jest wykształceniem wyższym) 
 Wyższe krótkiego cyklu (Kształcenie ukończone na poziomie studiów krótkiego cyklu, które jednocześnie 

nie jest wykształceniem wyższym licencjackim, magisterskim i doktoranckim) 

 Wyższe licencjackie (Kształcenie ukończone na poziomie studiów wyższych licencjackich) 

 Wyższe magisterskie (Kształcenie ukończone na poziomie studiów wyższych magisterskich) 

 Wyższe doktoranckie (Kształcenie ukończone na poziomie studiów wyższych doktoranckich) 

MIEJSCE ZAMIESZKANIA/DANE KONTAKTOWE 

WOJEWÓDZTWO:  

POWIAT:  

GMINA:  

MIEJSCOWOŚĆ:  

mailto:biuro@mb-partner.pl


 

 

ULICA:  
NR BUDYNKU:  

NR LOKALU:  

KOD POCZTOWY   

TEL. KONTAKTOWY:  

ADRES E-MAIL:  
 

 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO GRUPY DOCELOWEJ 
 
 
 

Należy zaznaczyć właściwe pole w każdym z wierszy poniżej TAK NIE 

 
STATUS NA RYNKU PRACY W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU: 
 

Oświadczam, że jestem osobą bierną zawodowo 
Bierni zawodowo to osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). 
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). 

 

  

Oświadczam, że nie uczestniczę w kształceniu w trybie formalnym stacjonarnym albo zaniedbuje obowiązek 
szkolny lub nauki 
Kształcenie formalne w trybie stacjonarnym rozumiane jest jako kształcenie w systemie szkolnym na poziomie szkoły podstawowej, 
szkoły ponadpodstawowej, szkoły ponadgimnazjalnej, jak również kształcenie na poziomie wyższym w formie studiów wyższych lub 
doktoranckich realizowanym w trybie dziennym. Zaniedbywanie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki należy rozumieć jako 
niespełnienie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki zgodnie z zapisami art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59), tj., jako nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% 
 

  

Oświadczam, że w ciągu ostatnich 4 tygodni nie szkoliłam/em się, nie uczestniczyłam/em w szkoleniu 
Przez szkolenia rozumie się uczestnictwo w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie 
umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy finansowanych ze środków publicznych. 

 

  

INFORMACJE DODATKOWE: 
Oświadczam, że jestem osobą w wieku 15-29 lat 
Wsparciem mogą być objęte osoby powyżej 15 roku życia (od dnia 15 urodzin) do dnia poprzedzającego ukończenie 30 roku życia 
(do dnia 30 urodzin).Wiek uczestników określany jest na podstawie daty urodzenia w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie.  

  

Oświadczam, że jestem osobą zamieszkującą na obszarze województwa mazowieckiego. 
Zgodnie z art. 25 Kodeksu Cywilnego: Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z 
zamiarem stałego pobytu. 

  

Oświadczam, że jestem osobą zamieszkującą miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze województwa 
mazowieckiego tj. Ostrołęka, Radom, Ostrów Mazowiecki, Ciechanów, Gostynin, Pułtusk, Kozienice, Sierpc 

  

Oświadczam, że jestem byłym uczestnikiem projektu z zakresu wyłączenia społecznego realizowanych w ramach 
celu tematycznego 9 w RPO 

  

Oświadczam, że NIE NALEŻĘ do żadnej z grup określonych dla Poddziałania 1.3.1 tj: 
1. osoby, które opuściły pieczę zastępczą(do 2 lat po opuszczeniu instytucji pieczy)  
2.  osoby, które opuściły młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii (do 2 lat po opuszczeniu),  

3. osoby, które opuściły specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i specjalne ośrodki wychowawcze(do 2 lat po opuszczeniu),  

4. osoby, które zakończyły naukę w szkole specjalnej (do 2 lat po zakończeniu nauki w szkole specjalnej),  

5. matki przebywające w domach samotnej matki,  

6.  osoby, które opuściły zakład karny lub areszt śledczy (do 2 lat po opuszczeniu)  

7. osoby, które opuściły zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich (do 2 lat po opuszczeniu),  

8. osoby, które opuściły zakłady pracy chronionej (do 2 lat po zakończeniu zatrudnienia w zakładzie).  

  



 

 

DANE DOTYCZĄCE KANDYDATA NA UCZESTNIKA PROJEKTU 
 

Należy zaznaczyć właściwe pole w każdym z wierszy poniżej TAK      NIE 
Odmowa 
podania 
informacji  

Oświadczam, że jestem osobą należącą do mniejszości narodowej lub etnicznej, 
migrant, osoba obcego pochodzenia 
 

   

Oświadczam, że jestem osobą bezdomną lub dotkniętą wykluczeniem z dostępu do 
mieszkań 
 

   

Oświadczam że, jestem osobą z niepełnosprawnościami 
 

   

Oświadczam, że jestem osobą w innej niekorzystnej sytuacji społecznej  
 

   

 

POSIADANE KWALIFKIACJE KOMPETENCJE ZAWODOWE 
 

 brak ukończonych kursów, brak certyfikatów 
 

 ukończyłem/am następujące kursy, posiadam następujące certyfikaty: 
 

 

 

  
Ja niżej podpisany/a oświadczam, iż: 

1. zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie „Krok w przód - AKTYWNOŚĆ!”, 
akceptuję jego warunki i zgodnie z wymogami jestem uprawniony/a do uczestnictwa w nim, 
jednocześnie zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania organizatora projektu – MB Partner 
Sp. z o.o. Sp.k. o zmianach danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym (dane uczestnika, dane 
kontaktowe, status na rynku pracy, inne); 

2. spełniam wszystkie wymogi formalne określone w Regulaminie Projektu „Krok w przód - 
AKTYWNOŚĆ!”; 

3. samodzielnie, z własnej inicjatywy zgłaszam chęć udziału w projekcie „Krok w przód - AKTYWNOŚĆ!” 
współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach 
Osi Priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na 
regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego 
Funduszu Społecznego, realizowanym przez MB Partner Sp. z o.o. Sp. k. 

4. wyrażam zgodę na udział w procesie rekrutacyjnym 
5. zostałem/am poinformowany/a, że projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej I Rynek pracy 

otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym 
rynku pracy – projekty konkursowe Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 

6. zostałem/am poinformowany/a, że projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego; 

7. zostałem/am poinformowany/a, iż wsparcie zakładane w projekcie ma charakter indywidualnej i 
kompleksowej aktywizacji zawodowo – edukacyjnej. Dwa obligatoryjne elementy wsparcia to:  

 Poradnictwo/doradztwo zawodowe w tym opracowanie IPD 

 Co najmniej szkolenie zawodowe zakończone egzaminem lub staż zawodowy 
UP może otrzymać wsparcie zarówno w postaci szkolenia zawodowego jak i stażu jeśli taka ścieżka 
wsparcia została określona w IPD 
Fakultatywnie:   



 

 

 Pośrednictwo pracy 

 Wsparcie psychologiczne 
8. Deklaruję uczestnictwo w całej ścieżce wsparcia, równocześnie zobowiązuję się, że w przypadku 

rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie niezwłocznie poinformuję o tym fakcie Organizatora Projektu; 
9. zostałem/am poinformowany/a, że złożenie Formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne 

z zakwalifikowaniem do udziału w projekcie; 
10. wyrażam zgodę na udział w badaniach ankietowych; 
11. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Projektu na etapie 

rekrutacji; 
12. zostałem poinformowany/a, o możliwości odmowy podania danych wrażliwych, tj. danych rasowych 

i etnicznych oraz dotyczących stanu zdrowia; 
13. W związku z obowiązkiem upowszechniania informacji dotyczących realizacji projektów 

współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz promocji (Rozporządzenie Rady (WE) nr 
1083/2006 z dnia 11 lipca 2006), wyrażam zgodę na utrwalanie mojego wizerunku na zdjęciach, 
publikowanie zdjęć, w tym na stronie internetowej, portalach społecznościowych czy w prasie,  

14. zostałem poinformowany o obowiązku przekazania danych potrzebnych do wyliczenia wskaźników 
rezultatu, tj. status na rynku pracy, udział w kształceniu lub szkoleniu do 4 tygodni od zakończenia 
udziału w projekcie; 

15. zostałem poinformowany o obowiązku przekazania Organizatorowi Projektu dokumentów 
potwierdzających podjęcie pracy/rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej do 3 miesięcy od 
ukończenia udziału w projekcie; dokumenty: umowa o pracę, zaświadczenie o zatrudnieniu, świadectwo 
pracy wydane przez pracodawcę/ opłacone składki ZUS, aktualny wpis do CEIDG lub KRS 

16. zostałem/am poinformowany/a o obowiązku udziału w badaniach ewaluacyjnych prowadzonych przez 
Organizatora Projektu oraz podmioty zewnętrzne na zlecenie Instytucji Pośredniczącej; 

17. zostałem/am uprzedzony/a o odpowiedzialności cywilnej (wynikającej z Kodeksu Cywilnego) 
za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, niniejszym oświadczam, że dane zawarte w Formularzu 
Zgłoszeniowym oraz ww. informacje są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym. 

 
 
 
 
 
 
 

   

Miejscowość, data  Czytelny podpis kandydata lub opiekuna prawnego 

 

 

 

 

 

 

 

 


