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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KANDYDATA/KANDYDATKI 
DO UDZIAŁU W PROJEKCIE 

„WESOŁE CHWILE W ŻŁOBKU TO SZCZĘŚLIWE DZIECIŃSTWO”
Realizator Projektu PPHU BTP Anna Wozińska

Tytuł Projektu „Wesołe chwile w żłobku to 
szczęśliwe dzieciństwo”

Nr Projektu POKL.01.05.00-00-507/12
Priorytet, w ramach którego realizowany jest Projekt Priorytet I.

Zatrudnienie i integracja 
społeczna

Działanie, w ramach którego realizowany jest Projekt Działanie 1.5
Wspieranie rozwiązań na rzecz 
godzenia życia zawodowego i 
rodzinnego

Czas trwania Projektu 1.09.2013r – 31.12.2014r

    
I

Dane podstawowe 1 Imię (imiona)

2 Nazwisko

3 Płeć

4 Wiek w chwili przystępowania do 
Projektu

5 PESEL  

6 Wykształcenie

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

Adres zameldowania 1 Ulica

2 Nr domu

3 Nr lokalu

4 Miejscowość

5 Obszar (miejski / wiejski)

6 Kod pocztowy

7 Województwo

8 Powiat

9 Gmina

10 Rodzaj zameldowania Stałe 
Czasowe 
(od - do)

III

Dane kontaktowe 1 Telefon stacjonarny

2 Telefon komórkowy

3 Adres poczty elektronicznej (e-
mail)

IV Status Kandydata 

(proszę wstawić X)

Jedna osoba może 
przynależeć do więcej 
niż jednej podkategorii 
np. niepełnosprawny 
zatrudniony w 
mikroprzedsiębiorstwie. 

1 Osoba bezrobotna 1

w tym osoba długotrwale bezrobotna 2

2 Osoba nieaktywna zawodowo 3

w tym osoba ucząca lub kształcąca się 4

3 Osoba zatrudniona 5

w tym rolnik 6
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W tym osoba samozatrudniona 7

W tym osoba zatrudniona w 
mikroprzedsiębiorstwie 8

W tym osoba zatrudniona w małym 
przedsiębiorstwie 9

W tym osoba zatrudniona w średnim 
przedsiębiorstwie 10

W tym osoba zatrudniona w dużym 
przedsiębiorstwie 11

W tym osoba zatrudniona w 
administracji publicznej 12

W tym osoba zatrudniona w 
organizacji pozarządowej 13

4 Osoba należąca do mniejszości 
narodowej lub etnicznej 14

5 Migrant 15

6 Osoba niepełnosprawna 16

7 Osoba z terenu wiejskiego 17

8 Inny niż powyższe (proszę podać 
jaki)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu 
monitoringu i ewaluacji Projektu, a także w zakresie niezbędnym 
do wywiązania się Realizatora Projektu z obowiązków 
sprawozdawczych wobec Instytucji Wdrażającej (Instytucji 
Pośredniczącej II stopnia) – Minister właściwy ds. pracy – 
Departament Wdrażania EFS.
(Proszę wstawić X)

TAK

NIE 18

Kandydat/kandydatka uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej 
wynikającej z art. 286 § 11 kodeksu karnego własnoręcznym 
podpisem potwierdza prawdziwość danych zawartych w 
niniejszym Formularzu zgłoszeniowym Kandydata/Kandydatki 
do udziału w projekcie „Wesołe chwile w żłobku to szczęśliwe 
dzieciństwo”

Data i czytelny podpis 
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OBJAŚNIENIA DO FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO:

1 Osoba bezrobotna oznacza osobę bezrobotną w rozumieniu Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) w 
szczególności osobę, która jednocześnie jest osobą niezatrudnioną i niewykonującą innej pracy 
zarobkowej,  zdolną  i  gotową  do  podjęcia  zatrudnienia  w  pełnym  wymiarze  czasu  pracy 
obowiązującym w danym zawodzie lub służbie albo innej pracy zarobkowej,  nieuczącą się w 
szkole,  z  wyjątkiem szkół  dla  dorosłych  lub  szkół  wyższych  w systemie  wieczorowym albo 
zaocznym,  zarejestrowaną  we  właściwym  dla  miejsca  zameldowania  stałego  lub  czasowego 
powiatowym urzędzie  pracy oraz poszukującą zatrudnienia  lub  innej  pracy zarobkowej,  która 
ukończyła 18 lat i nie ukończyła 60 lat w przypadku kobiet lub 65 lat w przypadku mężczyzn. 

2  Osoba długotrwale bezrobotna oznacza bezrobotnego pozostającego w rejestrze powiatowego 
urzędu pracy łącznie przez okres ponad  12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem 
okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych. 

3  Osoba nieaktywna zawodowo oznacza osobę pozostającą bez zatrudnienia, która jednocześnie 
nie zalicza się do kategorii bezrobotni.

4  Osoba  ucząca  się  lub  kształcąca  się  oznacza  osobę  kształcącą  się  w  ramach  kształcenia 
formalnego nieformalnego.

5  Osoba zatrudniona  oznacza osobę zatrudnioną w rozumieniu Kodeksu pracy, w szczególności 
pozostającą w stosunku pracy na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania oraz 
spółdzielczej  umowy  o  pracę  oraz  Kodeksu  Cywilnego,  w  szczególności  w  zakresie  umów 
cywilno-prawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło).

6 Rolnik oznacza osobę będącą rolnikiem oraz domownikiem rolnika w rozumieniu Ustawy z dnia 
20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291 z 
późn.  zm.),  w  szczególności,  osobę  która  jednocześnie  jest pełnoletnia  oraz  zamieszkuje  i 
prowadzi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność 
rolniczą  w pozostającym w jej  posiadaniu  gospodarstwie  rolnym,  jest ubezpieczona  w Kasie 
Rolniczego  Ubezpieczenia  Społecznego,  a  także  domownika  rolnika,  czyli  w  szczególności 
osobę, która jednocześnie ukończyła 16 lat, pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie 
domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie, 
stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie są związana z rolnikiem stosunkiem pracy.

7  Osoba  samozatrudniona oznacza  osobę  fizyczną  prowadzącą  działalność  gospodarczą,  nie 
zatrudniająca pracowników.

8 Osoba zatrudniona w mikroprzedsiębiorstwie  oznacza osobę pracującą w przedsiębiorstwie 
zatrudniającym od 2 do 9 pracowników włącznie, którego roczny obrót i/lub całkowity bilans 
roczny nie przekracza 2 milionów EUR. 

9 Osoba zatrudniona w małym przedsiębiorstwie oznacza osobę pracującą w przedsiębiorstwie 
zatrudniającym od 10 do 49 pracowników włącznie, którego roczny obrót i/lub całkowity bilans 
roczny nie przekracza 10 milionów EUR.

10 Osoba zatrudniona w średnim przedsiębiorstwie oznacza osobę pracującą w przedsiębiorstwie 
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zatrudniającym od 49 do 249 pracowników włącznie, którego roczny obrót nie przekracza 50 
milionów EUR, a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów EUR. 

11 Osoba zatrudniona w dużym przedsiębiorstwie oznacza osobę pracującą w przedsiębiorstwie, 
która nie kwalifikuje się do żadnej z ww. kategorii przedsiębiorstw.

12 Osoba zatrudniona w administracji  publicznej  oznacza osobę zatrudnioną w administracji 
rządowej i samorządowej oraz w ich jednostkach organizacyjnych. 

13 Osoba zatrudniona w organizacji  pozarządowej  oznacza  osobę zatrudnioną  w organizacji 
pozarządowej w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 

14 Osoba należąca do mniejszości narodowej i etnicznej oznacza osobę należącą do mniejszości 
narodowych  i  etnicznych  zgodnie  z  Ustawą  z  dnia  6  stycznia  2005  r.  o  mniejszościach 
narodowych  i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z dnia 31 stycznia 2005 r. Nr 17, 
poz. 141, z póżn. zm.), w której w szczególności za mniejszości narodowe uznaje się mniejszość 
białoruską, czeską, litewską, niemiecką, ormiańską, rosyjską, słowacką, ukraińską, żydowską oraz 
za mniejszości etniczne, mniejszości: karaimską, łemkowską, romską, tatarską.

15  Migrant  oznacza  osobę  migrującą  z  i  do Polski  w związku z/  w celu  podjęcia  aktywności 
ekonomicznej.

16 Osoba niepełnosprawna oznacza osobę, o której mowa w Ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. 
Nr  214,  poz.  1407  j.  t.),  w  szczególności  osobę  z  trwałą  lub  okresową  niezdolnością  do 
wypełniania  ról  społecznych  z  powodu  stałego  lub  długotrwałego  naruszenia  sprawności 
organizmu, w szczególności powodującą niezdolność do pracy. 

17  Osoba  z  terenu  wiejskiego  oznacza  osobę  zamieszkującą  obszary  wiejskie,  które  należy 
rozumieć  zgodnie  z  definicją  Głównego Urzędu  Statystycznego,  która  opiera  się  na  podziale 
jednostek  administracyjnych  zastosowanych  w  rejestrze  TERYT.  Według  GUS,  obszarami 
wiejskimi są tereny położone poza granicami administracyjnymi miast – obszary gmin wiejskich 
oraz część wiejska (leżąca poza miastem) gminy miejsko – wiejskiej.   

18  W  przypadku  wyboru  odpowiedzi  NIE potencjalny/a  Kandydat/Kandydatka  nie  zostanie 
zakwalifikowany/a do udziału w Projekcie.
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