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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  

UCZESTNIKA PROJEKTU „W STRONĘ RYNKU PRACY” 

I. INFORMACJE O PROJEKCIE 

Tytuł projektu W stronę rynku pracy 

Nr umowy o dofinansowanie POWR.03.01.00-00-00-B098/15 

Oś priorytetowa III  Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju 

Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym 

 

II. DANE UCZESTNIKA (PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI) 

Imię: 

 

 

Nazwisko: 

 

Data urodzenia:            PESEL: 

 

Wykształcenie:                               ponadgimnazjalne                          policealne                         wyższe 
 

Status na rynku pracy:                      osoba bierna zawodowo (student/ka studiów stacjonarnych) 

Płeć:                 kobieta                                   mężczyzna 

Student  UJK:            studia stacjonarne I stopnia  

                     studia stacjonarne II stopnia  

Rok studiów:  

Kierunek:    

III. DANE KONTAKTOWE (PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI) 

Adres zamieszkania: 

Ulica:                Nr domu:                   Nr lokalu:  

Miejscowość:                            Kod pocztowy:  

Powiat:                            Gmina: 

Województwo:                           Kraj: 

Obszar wg stanu urbanizacji:       miejski:           wiejski: 

Nr telefonu:                                                                   E-mail: 
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IV. STATUS OSOBY NA RYNKU PRACY w chwili przystąpienia do projektu:  

Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej,  

migrant, osoba obcego pochodzenia                 Nie             Tak Odmowa informacji 

   

Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem 

z dostępu do mieszkań          Nie        Tak 

 

Osoba z niepełnosprawnościami        Nie        Tak Odmowa informacji 

 

Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym  

bez osób pracujących,           Nie            Tak               

 

w tym w gospodarstwie domowym z dziećmi 

pozostającymi na utrzymaniu          Nie            Tak 

 

Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się  

z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających 

 na utrzymaniu                                   Nie        Tak      

       

Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej  

(inna niż powyższe1)            Nie            Tak             Odmowa informacji 
 

 

 

 

 

 

 
1. Ja niżej podpisany/a …………………………………………………......................... zgłaszam 

swoje uczestnictwo w projekcie pn. „W stronę rynku pracy” nr POWR.03.01.00-00-B098/15, 

realizowanym przez Akademickie Biuro Karier UJK w Kielcach. 

2. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem projektu, spełniam określone w nim kryteria 

kwalifikowalności uprawniającej do udziału w projekcie i akceptuję jego postanowienia. 

3. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o współfinansowaniu projektu przez Unię 

Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach moich 

danych osobowych zawartych w powyższym formularzu w celu rekrutacji do projektu pn.„W stronę 

rynku pracy” zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U 

z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.). Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy/a faktu, 

iż przysługuje mi prawo wglądu do podanych danych osobowych oraz ich poprawiania. 

 

 

 

 

Kielce, dnia ……………… r.                                                    ……………………………….…………… 

                                  (czytelny podpis uczestnika) 

                                                           
1 Wskaźnik odnosi się do wszystkich grup uczestników w niekorzystnej sytuacji, takich jak osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. 


