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Tabela wypełniana przez przyjmującego Formularz Zgłoszeniowy 

Data wpływu Formularza Zgłoszeniowego  

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  
Do udziału w projekcie „Kwalifikacje zawodowe kluczem do kariery – II edycja”  

nr RPPK.07.01.00-18-0071/20, który jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Dane osobowe Kandydata lub Kandydatki 

Dane osobowe: Kolumna do uzupełnienia 

przez kandydata 

Dane osobowe: Kolumna do uzupełnienia przez 

kandydata 

Nazwisko  Imię  

Płeć  Data urodzenia  

Pesel  Wiek w latach:  

 

Adres zamieszkania w rozumieniu Kodeksu Cywilnego Kandydata lub Kandydatki 

Zakres danych Kolumna do uzupełnienia 

przez kandydata 

Zakres danych Kolumna do uzupełnienia przez 

kandydata 

województwo  powiat  

gmina  poczta  

miejscowość  
nr domu lub 

lokalu 
 

ulica  kod pocztowy  

 

Dane kontaktowe Kandydata lub Kandydatki 

Zakres danych: Kolumna do uzupełnienia 

przez kandydata 

Zakres danych: Kolumna do uzupełnienia przez 

kandydata 

telefon  e-mail  

 

Data:_____________________ 

Czytelny podpis osoby ubiegającej się o udział w projekcie ________________________________ 
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Status na rynku pracy (należy zaznaczyć X właściwą odpowiedź) 

Zakres danych: Zaznacz jeżeli 

twoja 

odpowiedz 

brzmi TAK 

Zaznacz jeżeli 

twoja 

odpowiedz 

brzmi NIE 

1. Jestem osobą bezrobotną  zarejestrowaną w urzędzie pracy1 Tak ☐ Nie ☐ 

2. Jestem osobą długotrwale bezrobotną nieprzerwanie od dnia 

________________, zarejestrowaną w urzędzie pracy1 
Tak ☐ Nie ☐ 

3. Jestem osobą bezrobotną o niskich kwalifikacjach i zarejestrowaną w 

urzędzie pracy1 
Tak ☐ Nie ☐ 

4. Jestem osobą bezrobotną  nie zarejestrowaną w urzędzie pracy2 Tak ☐ Nie ☐ 

5. Jestem osobą długotrwale bezrobotną nieprzerwanie od dnia 

________________, nie zarejestrowaną w urzędzie pracy2 
Tak ☐ Nie ☐ 

6. Jestem osobą bezrobotną o niskich kwalifikacjach i nie 

zarejestrowaną w urzędzie pracy2 
Tak ☐ Nie ☐ 

 

  

                                                        
1przed rozpoczęciem pierwszej formy wsparcia zobowiązuję się dostarczyć aktualne zaświadczenie 
z Powiatowego Urzędu Pracy o byciu osobą bezrobotną 
2przed rozpoczęciem pierwszej formy wsparcia zobowiązuję się dostarczyć aktualne zaświadczenie 
z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o nie 
podleganiu obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu  

Przynależność do grupy część 1 (należy zaznaczyć X właściwą odpowiedź) 

Zakres danych: Zaznacz 

jeżeli twoja 

odpowiedz 

brzmi TAK 

Zaznacz 

jeżeli twoja 

odpowiedz 

brzmi NIE 

1. Otrzymuje jednocześnie wsparcie w więcej niż jednym projekcie z zakresu 

aktywizacji zawodowej dofinansowanej ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

Tak ☐ Nie ☐ 

2. Na dzień składania niniejszego Formularza Zgłoszeniowego otrzymuje 

wsparcie w innym projekcie z zakresu aktywizacji zawodowej 

dofinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Tak ☐ Nie ☐ 

3. Na dzień składania niniejszego  Formularza Zgłoszeniowego biorę udział w 

procesie rekrutacyjnym do innego projektu z zakresu aktywizacji 

zawodowej dofinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

Tak ☐ Nie ☐ 



 
 

„Kwalifikacje zawodowe kluczem do kariery – II edycja” nr RPPK.07.01.00-18-0071/20 
 

TC-2021-0071 
 

3 

 

Data:_____________________ 

Czytelny podpis osoby ubiegającej się o udział w projekcie ________________________________ 

  

                                                        
3 należy dołączyć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności 

Przynależność do grupy część 2 (należy zaznaczyć X właściwą odpowiedź) 

Zakres danych: Zaznacz 

jeżeli twoja 

odpowiedz 

brzmi TAK 

Zaznacz 

jeżeli twoja 

odpowiedz 

brzmi NIE 

1. Jestem osobą pozostającą w trudnej sytuacji na rynku pracy posiadającą 

niskie kwalifikacje. 
Tak ☐ Nie ☐ 

2. Jestem osobą długotrwale bezrobotną pozostającą w trudnej sytuacji na 

rynku pracy. 
Tak ☐ Nie ☐ 

3. Jestem kobietą pozostającą w trudnej sytuacji na rynku pracy nie należącą 

do osób długotrwale bezrobotnych i nie posiadającą niskich kwalifikacji. 
Tak ☐ Nie ☐ 

Przynależność do grupy część 3 (należy zaznaczyć X właściwą odpowiedź) 

Zakres danych: 

Zaznacz jeżeli 

twoja 

odpowiedz 

brzmi Tak 

Zaznacz 

jeżeli twoja 

odpowiedz 

brzmi Nie 

1. Jestem byłym uczestnikiem lub uczestniczką projektów z zakresu 

włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w 

RPO WP [Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Podkarpackiego] na lata 2014-2020 i spełniam przesłanki określone w 

grupie docelowej projektu i SZOOP [Szczegółowy Opis Osi 

Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020]. 

Tak ☐ Nie ☐ 

2. Jestem osobą z niepełnosprawnościami3. Tak ☐ Nie ☐ 

3. Uzupełnij, jeśli w punkcie 2 zaznaczyłaś/łeś Tak: 

Chcę skorzystać z dodatkowych usprawnień 
Tak ☐ Nie ☐ 
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4 należy dołączyć kopię aktów urodzenia dzieci 
 5 osób będących właścicielami lub posiadaczami samoistnymi lub zależnymi nieruchomości rolnej o 

powierzchni użytków rolnych nieprzekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub osób będących 

współmałżonkami tych osób, a także osób będących domownikami, podlegających ubezpieczeniom 

emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych 

nieprzekraczającej 2 ha przeliczeniowe, które posiadają status osoby bezrobotnej zgodnie z art. 2 ust. 1 

pkt 2 lit. d ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

Wymień jaki rodzaj dodatkowych usprawnień potrzebujesz (dotyczy osób, które zaznaczyły Tak w 

punkcie 3 powyższej tabeli 

 

Przynależność do danej grupy preferowanej (należy zaznaczyć X właściwą odpowiedź) 

Zakres danych: 

Zaznacz jeżeli 

twoja 

odpowiedz 

brzmi Tak 

Zaznacz jeżeli 

twoja 

odpowiedz 

brzmi Nie 

1. Jestem rodzicem lub opiekunem prawnym posiadającym co najmniej 

troje dzieci w wieku do 18 lat4. 
Tak ☐ Nie ☐ 

2. Jestem rolnikiem lub członkiem jego rodziny, podlegającym 

ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia 

gospodarstwa rolnego  do wielkości 2 ha, który chce odejść z 

rolnictwa5. 

Tak ☐ Nie ☐ 

3. Jestem osobą zamieszkującą na obszarze miasta średniego czyli na 

obszarze Dębicy lub Jarosławia lub Jasła lub Krosna lub Łańcuta lub 

Mielca lub Niska lub Przemyśla lub Przeworska lub Ropczyc lub 

Sanoka lub Stalowej Woli lub Tarnobrzegu. 

Tak ☐ Nie ☐ 
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Oświadczenie osoby ubiegającej się o udział w projekcie 

Ja, niżej podpisany oświadczam, że: 

1. zapoznałam/em się z treścią Regulaminu Rekrutacji i Udziału w Projekcie oraz akceptuję jego 

warunki a zapisy w nim zawarte są dla mnie zrozumiałe; 

2. zgłaszam gotowość dostosowania kwalifikacji zawodowych do potrzeb lokalnego rynku pracy; 

3. zostałem/łam poinformowany/na, że Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; 

4. wyrażam zgodę na udział w postępowaniu rekrutacyjnym; 

5. nie prowadzę działalności gospodarczej. 

6. W ciągu 4 tygodni po zakończeniu udziału w Projekcie udostępnię dane dot. mojego statusu na 

rynku pracy oraz informację nt. udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub 

nabycia kompetencji6. 

7. W ciągu 3 miesięcy po zakończeniu udziału w Projekcie udostępnię dane dot. mojego statusu na 

rynku pracy. 

Miejscowość i data:  

Czytelny podpis osoby 

ubiegającej się o udział w 

projekcie i składającej niniejszy 

dokument: 

 

 

Oświadczenie o zgodności danych 

Ja, niżej podpisany/a oświadczam, iż wszystkie podane przeze mnie informacje zawarte w 

niniejszym Formularzu Zgłoszeniowym do projektu pn. „Kwalifikacje zawodowe kluczem do kariery – II 

edycja” nr RPPK.07.01.00-18-0071/20 oraz w jego załącznikach są prawdziwe i kompletne. Przyjmuję do 

wiadomości, że informacje te mogą podlegać weryfikacji przez upoważnione instytucje (np. Krajowa 

Administracja Skarbowa) na podstawie krajowych rejestrów (np. rejestr Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych, rejestr Powiatowego Urzędu Pracy, rejestr Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) 

pod względem ich zgodności z prawdą. 

Świadomy/a i uprzedzony o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 oraz art. 297 

Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego oświadczenia, zatajenie prawdy, niniejszym oświadczam, 

że dane zawarte w niniejszym Formularzu Zgłoszeniowym są zgodne z prawdą. 

 

Miejscowość i data:  
Czytelny podpis osoby ubiegającej 

się o udział w projekcie: 
 

  

                                                        
6 jeśli dotyczy 
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Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Ja, niżej podpisany/a oświadczam, iż dostarczając niniejszy Formularz Zgłoszeniowy wraz z załącznikami do 

TRANS–COM Tomasz Stec, 36-001 Trzebownisko 928B, zgadzam się na przetwarzanie przez TRANS–COM 

Tomasz Stec swoich danych osobowych zawartych w Formularzu Zgłoszeniowym wraz z załącznikami w celu 

prowadzenia naboru i realizacji projektu pn. „Kwalifikacje zawodowe kluczem do kariery – II edycja” nr 

RPPK.07.01.00-18-0071/20. 

Miejscowość i data:  

Czytelny podpis osoby 

ubiegającej się o udział w 

projekcie i składającej 

niniejszy dokument: 

 

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych Uczestnika lub/i osoby ubiegającej się o udział w projekcie jest: 

1.1. Na etapie prowadzenia naboru i rekrutacji: TRANS–COM Tomasz Stec, 36-001 Trzebownisko 928B, , 

NIP 5170038346, REGON: 180468203 

1.2. Na etapie realizacji projektu w zakresie uczestnictwa danego Uczestnika: 

1.2.1. w ramach zbioru: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 

2014-2020, dalej „zbiór danych RPO WP 2014-2020” jest Zarząd Województwa Podkarpackiego 

- pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, z siedzibą: 35-010 Rzeszów, al. Łukasza 

Cieplińskiego 4  

1.2.2. w ramach zbioru: Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów 

operacyjnych, dalej „zbiór danych CST”, jest Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, z 

siedzibą w: 00-926 Warszawa, ul. Wspólna 2/4. 

2. Z Administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail  ts.transcom@gmail.com lub pisemnie 

na adres: TRANS–COM Tomasz Stec, 36-001 Trzebownisko 928B z dopiskiem „RODO”, a także z 

wyznaczonym przez Instytucję Pośredniczącą w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, dalej „IP WUP” – w zakresie zapewnienia zgodności 

przetwarzania danych osobowych, Inspektorem Ochrony Danych -  Damian Chaber; nr tel.: (17) 8509 

232; e-mail: iod@wup-rzeszow.pl. 

3. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu prowadzenia procesu naboru i realizacji projektu pn. 

„Kwalifikacje zawodowe kluczem do kariery – II edycja” nr RPPK.07.01.00-18-0071/20, a podstawę 

prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych stanowi art. art. 6 ust. 1 lit. c) i e) oraz art. 9 ust. 2 

lit. g) RODO. Pana/Pani dane osobowe udostępnione w toku rekrutacji i realizacji  Projektu mogą być 

mailto:iod@wup-rzeszow.pl
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Klauzula informacyjna dla kandydatów 

przetwarzane w szczególności, w odniesieniu do: 

3.1. zbioru danych RPO WP 2014-2020: w zakresie: aplikowania o środki unijne i realizacji projektów, w 

szczególności potwierdzania kwalifikowalności wydatków, udzielania wsparcia uczestnikom 

projektów, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno-

promocyjnych, w tym zapewnienie realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania 

do publicznej wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie – w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, dalej 

„RPO WP 2014-2020”; 

3.2. zbioru danych CST, w zakresie: 

3.2.1. zarządzania, kontroli, audytu, sprawozdawczości i raportowania w ramach realizacji 

programów operacyjnych polityki spójności, finansowanych w perspektywie finansowej 2014-

2020, 

3.2.2. zapewnienia realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania do publicznej 

wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie z funduszy polityki spójności w 

perspektywie finansowej 2014-2020. 

4. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, którym Administrator powierzył do 

przetwarzania dane osobowe na podstawie umów oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa; a także mogą zostać przekazane podmiotom realizującym 

badania ewaluacyjne na zlecenie ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, Instytucji Zarządzającej, 

Instytucji Pośredniczącej lub Beneficjentom. Dane mogą także zostać udostępnione, m.in. podmiotom 

dokonującym oceny, ekspertyzy, jak również podmiotom zaangażowanym, w szczególności w: proces 

audytu, ewaluacji i kontroli RPO WP 2014-2020,- zgodnie z obowiązkami wynikającymi m.in. z: 

Rozporządzenia ogólnego i ustawy wdrożeniowej. 

5. Pana/Pani Dane osobowe Uczestnika Projektu nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej. 

6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 30 dni roboczych od dnia 

zakończenia obowiązywania okresu archiwizowania danych, o którym mowa w art. 140 ust. 1 

Rozporządzenia ogólnego oraz art. 23 ust. 3 ustawy wdrożeniowej lub od dnia wygaśnięcia zobowiązań 

wynikających z innego przepisu prawa, w tym ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217, z późn. zm.), o ile przetwarzanie powierzonych do 

przetwarzania danych osobowych jest niezbędne do spełnienia obowiązku wynikającego z tego przepisu 

prawa. 

7. Posiada Pan/Pani prawo żądania  od Administratora  dostępu do danych osobowych, ich sprostowania 

lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Na podstawie 

art. 17 ust. 3 lit. b i d RODO, zgodnie z którym nie jest możliwe usunięcie danych osobowych 

niezbędnych, w szczególności do: 

7.1. wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa 
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Klauzula informacyjna dla kandydatów 

państwa członkowskiego; 

7.2. celów archiwalnych w interesie publicznym 

8. Mając na uwadze cel i podstawę prawną przetwarzania danych w ramach RPO WP 20104-2020, 

Uczestnikowi Projektu nie przysługuje prawo do usunięcia albo przenoszenia tych danych. Ponadto, 

Uczestnik ma prawo skorzystać z przysługujących mu uprawnień, o których mowa w RODO – w 

dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. 

9. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2); 

10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Jednak niepodanie informacji 

wskazanych w art. 221§1 k.p tj. imienia (imion) i nazwiska daty urodzenia, miejsca zamieszkania( adresu 

do korespondencji), nr pesel, wykształcenia, statusu na rynku pracy, danych kontaktowych, przebiegu 

dotychczasowego zatrudnienia kandydata oraz wszelkich innych przewidzianych w dokumentach 

rekrutacyjnych, spowoduje, jest równoznaczne z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach 

Projektu. 

11. Pana/Pani dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do 

zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 

12. Szczegółowe informacje n/t kategorii przetwarzanych danych, celach ich przetwarzania, podstaw 

prawnych, uprawnień i obowiązków jak i zakresu przetwarzania zawarte są w § 8 Regulaminu Rekrutacji 

i Udziału w projekcie, którego treści są mi znane. 

Miejscowość i data:  

Czytelny podpis osoby ubiegającej 

się o udział w projekcie i 

składającej niniejszy dokument: 

 

 

Oświadczenie osoby ubiegającej się o udział w projekcie dotyczące przetwarzania danych osobowych 

Oświadczam, iż wyrażam dobrowolnie zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie 

moich danych osobowych zawartych w Formularzu zgłoszeniowym (oraz wszelkich załączonych do niego 

dokumentów) do projektu pn. „Kwalifikacje zawodowe kluczem do kariery – II edycja” nr RPPK.07.01.00-

18-0071/20 (zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych – w skrócie RODO)), oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych Dz. U. Z 2018 poz. 1000 z późn. zm.) do celów związanych z przeprowadzeniem 

rekrutacji, udzieleniem przewidzianego w ramach projektu wsparcia oraz jego monitoringiem i ewaluacją, 

a także w zakresie niezbędnym do wywiązania się przez TRANS-COM Tomasz Stec z obowiązków 

sprawozdawczych wobec Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie. Moja zgoda obejmuje również 

przetwarzanie danych w przyszłości, pod warunkiem, że nie zostanie zmieniony cel przetwarzania. 

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez TRANS-COM 
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Oświadczenie osoby ubiegającej się o udział w projekcie dotyczące przetwarzania danych osobowych 

Tomasz Stec, 36-001 Trzebownisko nr 928B, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20 lub 

podmiot przez niego upoważniony do celów sprawozdawczych z realizacji projektu oraz monitoringu i 

ewaluacji projektu. 

Oświadczam, że zostałem/am poinformowany(a) o prawie dostępu do treści swoich danych 

osobowych przetwarzanych przez TRANS-COM Tomasz Stec, 36-001 Trzebownisko 928B, NIP8132896977, 

REGON: 180162289 oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, a także o prawie do ich sprostowania, lub 

ograniczenia przetwarzania w trybie zgodnym z przepisami RODO, oraz innymi warunkami związanymi z 

realizacją projektu. Przyjmuję do wiadomości, iż na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b i d RODO, nie jest 

możliwe usunięcie danych osobowych niezbędnych, w szczególności do: 

 wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa 

państwa członkowskiego; 

 celów archiwalnych w interesie publicznym: 

jak również mając na uwadze cel i podstawę prawną przetwarzania danych w ramach RPO WP 20104-

2020, nie przysługuje mi prawo do usunięcia albo przenoszenia tych danych. 

Oświadczam, iż zostałem/am także poinformowany/a o możliwości skorzystania z prawa wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych Osobowych do Prezesa  Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-

193 Warszawa, ul. Stawki 2. 

Oświadczam, iż mam świadomość okresu przetwarzania moich danych osobowych przez okres nie 

dłuższy niż 30 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązywania okresu archiwizowania danych, o którym 

mowa w art. 140 ust. 1 Rozporządzenia ogólnego oraz art. 23 ust. 3 ustawy wdrożeniowej lub od dnia 

wygaśnięcia zobowiązań wynikających z innego przepisu prawa, w tym ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o 

narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217, z późn. zm.), o ile przetwarzanie 

powierzonych do przetwarzania danych osobowych jest niezbędne do spełnienia obowiązku wynikającego 

z tego przepisu prawa. 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji związanych z uczestnictwem w projekcie “Kwalifikacje 

zawodowe kluczem do kariery – II edycja” nr RPPK.07.01.00-18-0071/20 i w zakresie realizacji wsparcia 

skierowanego do mojej osoby, za pomocą środków komunikacji elektronicznej i używanie przez TRANS – 

COM Tomasz Stec, 36-001 Trzebownisko 928B telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, tj. telefonu i 

poczty elektronicznej, których jestem użytkownikiem, w celach kontaktowych, przesyłania informacji 

dotyczących projektu nr i nazwa jw., oraz ofert pracy. 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku przez TRANS-COM Tomasz Stec, 

w całości i fragmentach, w celu realizacji działań promocyjno-informacyjnych w projekcie „Kwalifikacje 

zawodowe kluczem do kariery – II edycja” nr RPPK.07.01.00-18-0071/20 – zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.). 

Miejscowość i data:  

Czytelny podpis osoby ubiegającej 

się o udział w projekcie i składającej 

niniejszy dokument: 
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Oświadczenie (dotyczy osób bezrobotnych nie zarejestrowanych w PUP) 

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie 

nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy niniejszym oświadczam, że: jestem osobą  w 

wieku 15-74 lata oraz bezrobotną pozostającą bez pracy, spełniającą jednocześnie trzy warunki 

bycia osobą bezrobotną w rozumieniu Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), tj.: 

a. w okresie tygodnia poprzedzającego złożenie niniejszego oświadczenia nie byłem/am 

osobą pracującą; 

b. aktywnie poszukiwałem/am pracy (tzn. podejmowałem/am konkretne działania w ciągu 4 

tygodni poprzedzających datę złożenia oświadczenia aby znaleźć pracę), np. wizyty w PUP, 

wizyty w przedsiębiorstwach w okolicy zamieszkania, przeglądanie ogłoszeń o pracę w 

prasie lokalnej, rozmowy ze znajomymi o możliwości pracy; 

c. byłem i jestem gotowy/a (zdolny) do podjęcia pracy w ciągu dwóch tygodni następujących 

po tygodniu badanym. 

Tym samym nie jestem osobą bierną zawodową tj. osobą, która w danej chwili nie tworzy 

zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje i nie jest bezrobotna). 

Miejscowość i data:_____________________ 

Czytelny podpis osoby ubiegającej się o udział w projekcie ________________________________ 


