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FORMULARZ APLIKACYJNY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
„Wsparcie studentów Uczelni Łazarskiego w wejściu na rynek pracy poprzez rozszerzenie usług Działu Praktyk i Karier” 

Dane uczestnika projektu, który otrzymuje wsparcie w ramach EFS 

 

Lp. Nazwa ------------------------ 

1 Kraj  

2 Imię  

3 Nazwisko  

4 Data urodzenia  

5 PESEL  

6 Płeć   Kobieta                      

 Mężczyzna 

7 Wiek w chwili przystąpienia do Projektu  

8 
Wykształcenie 

 

Wykształcenie (ISCED - Międzynarodowa Standardowa 
Klasyfikacja Kształcenia): 

 Niższe niż podstawowe (brak formalnego 
wykształcenia) (ISCED 0) 

 Podstawowe (ISCED 1) 

 Gimnazjalne (ISCED 2) 

 Ponadgimnazjalne (ISCED 3 ), w tym: 

ukończone na poziomie zasadniczej szkoły 
zawodowej 

ukończone na poziomie szkoły średniej (liceum, 
technikum) 

 Policealne (kształcenie ukończone na poziomie 
wyższym niż kształcenie na poziomie szkoły średniej, 
które jednocześnie nie jest wykształceniem wyższym) 
(ISCED 4)  

 Wyższe (ISCED 5-8) 
 

Adres zamieszkania (dot. komórek 9-16) 

9 Województwo   
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10 Powiat  

11 Gmina  

12 Miejscowość  

13 Ulica  

14 Nr budynku  

15 Nr lokalu  

16 Kod pocztowy  

17 Obszar wg stopnia urbanizacji (DEGURBA) ------------------------ 

18 Telefon kontaktowy  

19 Adres e-mail  

20 Status osoby na rynku pracy w chwili 

przystąpienia do Projektu 

 

 osoba ucząca się 

 osoba bezrobotna niezarejestrowana w ewidencji 
urzędów pracy 

 osoba bezrobotna zarejestrowana w ewidencji 
urzędów pracy 

 osoba bierna zawodowo 

 osoba pracująca  
zatrudniony jako: 

  Rolnik 

  Samo zatrudniony 

  Zatrudniony w mikroprzedsiębiorstwie 

  Zatrudniony w małym przedsiębiorstwie 

  Zatrudniony w średnim przedsiębiorstwie 

  Zatrudniony w dużym przedsiębiorstwie 

  Zatrudniony w administracji publicznej 

  Zatrudniony w organizacji pozarządowej 
 

 osoba długotrwale bezrobotna 

 osoba nieuczestnicząca w kształceniu lub szkoleniu 

 inne 

21 Miejsce zatrudnienia (nazwa firmy)   

22 Wykonywany zawód  

23 Osoba należąca do mniejszości narodowej 

lub etnicznej, migrant, osoba obcego 

 Tak 

 Nie 

 Odmowa podania informacji 
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pochodzenia 

24 Osoba bezdomna lub dotknięta 

wykluczeniem z dostępu do mieszkań 

 Tak 

 Nie 

25 Osoba z niepełnosprawnościami  Tak 

 Nie 

 Odmowa podania informacji 

26 Osoba w innej niekorzystnej sytuacji 

społecznej (innej niż wymienione powyżej) 

 Tak 

 Nie  

 Odmowa podania informacji 

27 Planowana data ukończenia studiów  

 

-  Zapoznałem/-am się z zasadami rekrutacji oraz udziału w projekcie zawartymi w Regulaminie uczestnictwa 

w projekcie i bez zastrzeżeń akceptuję jego treść. 

-  Oświadczam, że spełniam kryteria kwalifikowalności  uprawniające mnie do udziału w ww. projekcie i przystępuję 

do projektu dobrowolnie oraz mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

-  Zostałem/am poinformowany/a i jestem świadomy/a tego, że Projekt jest współfinansowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.   

-  Zobowiązuję się do wypełnienia dokumentów związanych z projektem.  

-  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu aplikacyjnym dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji Projektu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 

z 2014r. poz. 1182, z późn. zm.) 

- Zobowiązuję do udzielenia niezbędnych informacji dla celów monitoringu i ewaluacji po zakończeniu udziału 
w Projekcie. 
 
- Oświadczam, że dane zawarte w niniejszym formularzu i w załączonych do niego dokumentach są zgodne ze stanem 

faktycznym i prawnym, co potwierdzam własnoręcznym podpisem. 

 

……..…………………………………………………… 
(data, czytelny podpis Uczestnika/ czki Projektu) 

 

 

Definicje: 

Gospodarstwo domowe bez osób pracujących - gospodarstwo domowe, w którym żaden członek nie 
pracuje; wszyscy członkowie są albo bezrobotni albo bierni zawodowo. 
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Adres zamieszkania: Należy podać miejsce zamieszkania, w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, tj. 
miejscowość, w której przebywa się z zamiarem stałego pobytu. Adres ten powinien umożliwić kontakt w 
przypadku zakwalifikowania do projektu. 

Osoba bezrobotna - osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca 
zatrudnienia, zarejestrowana lub niezarejestrowana w rejestrze urzędu pracy jako bezrobotna, zgodnie 
z zapisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Osoby kwalifikujące się do urlopu 
macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają 
świadczeń z tytułu urlopu), należy wykazywać jako osoby bezrobotne.  

Osoba długotrwale bezrobotna - osoby poniżej 25 roku życia bezrobotne nieprzerwanie przez okres co 
najmniej 6 miesięcy (>6 miesięcy), osoby w wieku 25 lat lub więcej - osoby bezrobotne nieprzerwanie przez 
okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy).  

Obszary wiejskie to tereny położone poza granicami  administracyjnymi miast (tj. obszary gmin wiejskich 
oraz część wiejska - leżąca poza miastem, gminy wiejsko – miejskiej). 
 
Osoba bierna zawodowo - osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje i 
nie jest bezrobotna). Za biernych zawodowo uznaje się m.in. studentów studiów stacjonarnych. 

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). 

Osoba pracująca - osoba w wieku 15 lat i więcej, która wykonuje pracę, za którą otrzymuje wynagrodzenie, 
z której czerpie zyski lub korzyści rodzinne lub osoba posiadająca zatrudnienie lub własną działalność, która 
jednak chwilowo nie pracowała ze względu na np. chorobę, urlop, spór pracowniczy czy kształcenie się lub 
szkolenie. Osoba prowadząca działalność na własny rachunek – prowadząca działalność gospodarczą, 
gospodarstwo rolne lub praktykę zawodową - jest również uznawana za pracującą, o ile spełniony jest jeden 
z poniższych warunków: 

a)Osoba pracuje w swojej działalności, praktyce zawodowej lub gospodarstwie rolnym w celu uzyskania 
dochodu, nawet jeżeli przedsiębiorstwo nie osiąga zysków. 

b)Osoba poświęca czas na prowadzenie działalności gospodarczej, praktyki zawodowej czy gospodarstwa 
rolnego, nawet jeżeli nie zrealizowano żadnej sprzedaży lub usług i nic nie wyprodukowano (na przykład: 
rolnik wykonujący prace w celu utrzymania swojego gospodarstwa; architekt spędzający czas w 
oczekiwaniu na klientów w swoim biurze; rybak naprawiający łódkę czy siatki rybackie, aby móc dalej 
pracować; osoby uczestniczące w konwencjach lub seminariach). 

c)Osoba jest w trakcie zakładania działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego lub praktyki 
zawodowej; zalicza się do tego zakup lub instalację sprzętu, zamawianie towarów w ramach 
przygotowań do uruchomienia działalności. Bezpłatnie pomagający członek rodziny uznawany jest za 
osobę pracującą, jeżeli wykonywaną przez siebie pracą wnosi bezpośredni wkład w działalność 
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gospodarczą, gospodarstwo rolne lub praktykę zawodową będącą w posiadaniu lub prowadzoną przez 
spokrewnionego członka tego samego gospodarstwa domowego. 

Osoba z niepełnosprawnościami – osoba niepełnosprawna 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.), a także osoba z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 
sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 1994 nr 111, poz. 535),    tj. osoba z odpowiednim 
orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia. 

Samo zatrudniony - oznacza osobę fizyczną 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 10 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 - oznacza osobę zatrudnioną w administracji rządowej 
i samorządowej oraz w ich jednostkach organizacyjnych. 

Zatrudniony w organizacji pozarządowej - Oznacza osobę zatrudnioną w organizacji pozarządowej w 
rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 2003 r. z 
poz. zm.) z uwzględnieniem wolontariuszy działających na rzecz tych instytucji na podstawie podpisanej 
umowy.  

 Lp Nazwa  

  
PONIŻSZE POLA UZUPEŁNIA PRACOWNIK UCZELNI ŁAZARSKIEGO 

 

27 
Rodzaj przyznanego 
wsparcia 

 
indywidualne poradnictwo zawodowe i coaching kariery 

 
Od ………………………………   do ………………………………………… 
 

poradnictwo w zakresie zakładania działalności gospodarczej 
 
Od ………………………………   do ………………………………………… 

coaching zawodowy 
 
Od ………………………………   do ………………………………………… 

mentoring 
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Od ………………………………   do ………………………………………… 
 

szkolenie (tylko dla pracowników) 
 

28 
Data rozpoczęcia 
udziału w projekcie 

      
(data podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie)

 

29 
Data zakończenia 
udziału w projekcie 

      

30 

Zakończenie udziału 
osoby we wsparciu 
zgodnie z zaplanowaną 
dla niej ścieżką 
uczestnictwa 

 

31 

Powód wycofania się z 
proponowanej formy 
wsparcia 

 tak  nie 

 

   

 

 
 

Podjęcie zatrudnienia 

  

 

 

 

  

..........…………………………............ 
(podpis Kierownika Projektu) 


