
 
 

Nazwa projektodawcy: 

Gmina Krobia 

Tytuğ projektu: 

ĂPrzygody z naukŃ - kompleksowy program rozwojowy dla szk·ğ w Gminie Krobiaò 

ZağŃcznik nr 2 do regulaminu 

Dane  uczestnika 

Imiň 
 

Nazwisko 
 

PESEL 

           

 zaznaczyĺ X w przypadku braku numeru PESEL 

Wyksztağcenie 
(naleŨy zaznaczyĺ X wğaŜciwy 
poziom ISCED) 

ISCED 5-8 WyŨsze   

ISCED 4 Policealne   

ISCED 3 Ponadgimnazjalne (liceum, technikum, szkoğa 
zawodowa) 

 

ISCED 2 Gimnazjalne   

ISCED 1 Podstawowe   

ISCED 0 Brak   

 
 

  

Dane kontaktowe uczestnika 

Wojew·dztwo  

Powiat  

Gmina  

MiejscowoŜĺ  

Ulica  

Nr budynku  

Nr lokalu  

Kod pocztowy  

Telefon kontaktowy  

Adres e-mail  

 
 

 
 
 
 



 
 

Status uczestnika na rynku pracy w chwili przystŃpienia do projektu 
 

Bezrobotny zarejestrowany w powiatowym urzňdzie 
pracy 
 
Osoba zaznaczajŃca powyŨszy status musi dostarczyĺ zaŜwiadczenie z 
urzňdu pracy. 

Tak  Nie  

Bezrobotny niezarejestrowany w powiatowym 
urzňdzie pracy 
 
Osoby pozostajŃce bez pracy, gotowe do podjňcia pracy i aktywnie 
poszukujŃce zatrudnienia, kt·re nie sŃ zarejestrowane w ewidencji urzňd·w 
pracy. 

Tak  Nie  

W tym dğugotrwale bezrobotny 
 
Definicja pojňcia Ădğugotrwale bezrobotny" r·Ũni siň w zaleŨnoŜci od wieku: 
- MğodzieŨ (<25 lat) ï osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 
miesiňcy (>6 miesiňcy). 
- DoroŜli (25 lat lub wiňcej) ï osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres 
ponad 12 miesiňcy (>12 miesiňcy). Status na rynku pracy jest okreŜlany w dniu 
rozpoczňcia uczestnictwa w projekcie. 

Tak  Nie  

Bierny zawodowo 
 
Bierni zawodowo to osoby, kt·re w danej chwili nie tworzŃ zasob·w siğy 
roboczej (tzn. nie pracujŃ i nie sŃ bezrobotne). Osoby bňdŃce na urlopie 
wychowawczym (rozumianym jako nieobecnoŜĺ w pracy, spowodowana 
opiekŃ nad dzieckiem w okresie, kt·ry nie mieŜci siň w ramach urlopu 
macierzyŒskiego lub urlopu rodzicielskiego), uznawane sŃ za bierne 
zawodowo, chyba Ũe sŃ zarejestrowane juŨ jako bezrobotne (w·wczas status 
bezrobotnego ma pierwszeŒstwo). 

Tak  Nie  

W tym osoba uczŃca siň Tak  Nie  
W tym osoba nieuczestniczŃca w ksztağceniu lub 
szkoleniu 

Tak  Nie  

OsobŃ pracujŃca (niezaleŨnie od rodzaju umowy) 
 
Studenci studi·w stacjonarnych uznawani sŃ za osoby bierne zawodowo. 
Studenci, kt·rzy sŃ zatrudnieni (r·wnieŨ na czňŜĺ etatu) , powinni byĺ 
wykazywani jako osoby pracujŃce. 

Tak  Nie  

osoba pracujŃca w administracji rzŃdowej  

osoba pracujŃca w administracji samorzŃdowej  

inne  

osoba pracujŃca w MMśP  

osoba pracujŃca w organizacji pozarzŃdowej  

osoba prowadzŃca dziağalnoŜĺ na wğasny rachunek  

osoba pracujŃca w duŨym przedsiňbiorstwie  

Zatrudniony w:  
 
NaleŨy podaĺ nazwň przedsiňbiorstwa 
/ instytucji, w kt·rej uczestnik jest 
zatrudniony 

 

Wykonywany zaw·d: 
 

Nauczyciel ksztağcenia zawodowego  

Nauczyciel ksztağcenia og·lnego  

Nauczyciel wychowania przedszkolnego  

Pracownik instytucji szkolnictwa wyŨszego  

Pracownik instytucji rynku pracy  

Pracownik instytucji systemu ochrony zdrowia  

Rolnik  

Kluczowy pracownik instytucji pomocy   



 
 

i integracji spoğecznej 

Pracownik instytucji systemu wspierania rodziny i pieczy zastňpczej  

Pracownik oŜrodka wsparcia ekonomii spoğecznej  

Pracownik poradni psychologiczno-  pedagogicznej  

Instruktor praktycznej nauki zawodu  

Inny  

Status uczestnika projektu w chwili przystŃpienia do projektu 
 

(odmowa udzielenia informacji w przypadku danych wraŨliwych nie skutkuje odmowŃ udzielenia wsparcia, jeŨeli projekt nie jest 
kierowany do danej grupy docelowej) 

Osoba, naleŨŃca do mniejszoŜci narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego 
pochodzenia 
 
Cudzoziemcy na stale mieszkajŃcy w danym paŒstwie, obywatele obcego pochodzenia lub obywatele naleŨŃcy do mniejszoŜci. 
Zgodnie z prawem krajowym mniejszoŜci narodowe to mniejszoŜĺ: biağoruska, czeska, litewska, niemiecka, ormiaŒska, rosyjska, 
sğowacka, ukraiŒska, Ũydowska. MniejszoŜci etniczne: karaimska, ğemkowska, romska, tatarska. Osoby obcego pochodzenia to 
cudzoziemcy - kaŨda osoba, kt·ra nie posiada polskiego obywatelstwa, bez wzglňdu na fakt posiadania lub nie obywatelstwa kraj·w 
lub osoba, kt·rej co najmniej jeden z rodzic·w urodziğ siň poza terenem Polski. 

Tak  Nie  
Odmowa 
podania 

informacji 
 

Osoba bezdomna lub dotkniňta wykluczeniem z dostňpu do mieszkaŒ 
 
1. Bez dachu nad gğowŃ (osoby ŨyjŃce w surowych i alarmujŃcych warunkach) 
2. Bez miejsca zamieszkania (osoby przebywajŃce w schroniskach dla bezdomnych, w schroniskach dla kobiet, schroniskach dla 
imigrant·w, osoby opuszczajŃce instytucje penitencjarne/ karne/ szpitale, instytucje opiekuŒcze, osoby otrzymujŃce dğugookresowe 
wsparcie z powodu bezdomnoŜci - specjalistyczne zakwaterowanie wspierane) 
3. Niezabezpieczone zakwaterowanie (osoby posiadajŃce niepewny najem z nakazem eksmisji, osoby zagroŨone przemocŃ) 
4. Nieodpowiednie warunki mieszkaniowe (konstrukcje tymczasowe, mieszkania substandardowe ï lokale nienadajŃce siň do 
zamieszkania wg standardu krajowego, skrajne przeludnienie). 

Tak  Nie  

Osoba z niepeğnosprawnoŜciami 
 
Za osoby niepeğnosprawne uznaje siň osoby niepeğnosprawne w Ŝwietle przepis·w ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.o rehabilitacji 
zawodowej i spoğecznej oraz zatrudnieniu os·b niepeğnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z p·Ŧn. zm), a takŨe osoby  
z zaburzeniami psychicznymi, o kt·rych mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie  zdrowia psychicznego (Dz. U. 1994 
nr 111, poz. 535), tj. osoby z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poŜwiadczajŃcym stan zdrowia. 

Tak  Nie  
Odmowa 
podania 

informacji 
 

Osoba przebywajŃca w gospodarstwie domowym, bez os·b pracujŃcych 
 
Gospodarstwo domowe, w kt·rym Ũaden czğonek nie pracuje. Wszyscy czğonkowie gospodarstwa domowego sŃ albo 
bezrobotni albo bierni zawodowo. 

Tak  Nie  

w tym w gospodarstwie domowym z dzieĺmi pozostajŃcymi na utrzymaniu 
 
(NaleŨy wypeğniĺ tylko w przypadku gdy powyŨej zaznaczono odpowiedŦ: Tak) 
 
Dzieci pozostajŃce na utrzymaniu to osoby w wieku 0-17 lat oraz 18-24 lata, kt·re sŃ bierne zawodowo oraz mieszkajŃ z 
rodzicem/rodzicami.  
 

Tak  Nie  

Osoba ŨyjŃca w gospodarstwie skğadajŃcym siň z jednej osoby dorosğej i dzieci 
pozostajŃcych na utrzymaniu 
 
Osoba dorosğa to osoba powyŨej 18 lat. Dzieci pozostajŃce na utrzymaniu to osoby w wieku 0-17 lat oraz 18-24 lata, kt·re sŃ bierne 
zawodowo oraz mieszkajŃ z rodzicem.             



 
 

Tak  Nie  

Osoba w innej niekorzystnej sytuacji spoğecznej (innej niŨ wymienione powyŨej) 
 
Osoby pochodzŃce z obszar·w wiejskich (DEGURBA 3), byli wiňŦniowie, narkomani, osoby bezdomnie lub wykluczone z dostňpu do 
mieszkaŒ, osoby zagroŨone wykluczeniem spoğecznym, kt·rych pow·d zagroŨenia nie zostağ oznaczony w pozostağych polach 
formularza, osoby z wyksztağceniem na poziomie ISCED 0. 
(Odmowa podania informacji dotyczy tylko danych wraŨliwych tj.: stanu zdrowia) 

Tak  Nie  
Odmowa 
podania 

informacji 
 

 

 

 

 

Potwierdzam poprawnoŜĺ i aktualnoŜĺ przedstawionych danych 
(naleŨy wypeğniĺ w dniu przystŃpienia do projektu) 
 
 
___________________   _____________________________________ 

Data          Podpis 


