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Wstępny formularz zgłoszeniowy

Dane osobowe
Nazwisko
Imię / Imiona
PESEL

2

1

Adres zamieszkania
Ulica/ miejscowość
Nr domu / nr lokalu
Kod pocztowy

-

Miejscowość

□ miejski obszar położony w granicach

Obszar

(

administracyjnych miast)

□

wiejski (teren położony poza granicami
administracyjnymi miast – obszar gminy wiejskiej oraz
część wiejska (leżąca poza miastem) gminy miejsko –
wiejskiej)

Gmina
Powiat
Województwo
3

Numery telefonów kontaktowych oraz E-mail
Tel. stacjonarny
Tel. komórkowy
E-mail

5

Status na rynku pracy
(Należy wstawić x w odpowiedniej kratce)






BEZROBOTNY
Oznacza osobę bezrobotną w rozumieniu Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy (Dz. U. Nr 99 z 2004 r., poz. 1001, z poz. zm.), w szczególności osobę, która jednocześnie jest osobą:
niezatrudnioną i niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia,
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,
ukończyła 18 lat i nie ukończyła 60 lat w przypadku kobiet lub 65 lat w przypadku mężczyzn.

□

N IEAKTYWNY ZAWODOWO
Oznacza osobę pozostającą bez zatrudnienia, która jednocześnie nie zalicza się do kategorii bezrobotni.

□
□ tak

W TYM OSOBA UCZĄCA SIĘ LUB KSZTAŁCĄCA

Oznacza osobę kształcącą się w ramach kształcenia formalnego i nieformalnego.

□ nie

ZATRUDNIONY
Oznacza pracownika w rozumieniu Kodeksu pracy, tj. osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, powołania,
wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę, a także osobę wykonującą pracę na podstawie Kodeksu cywilnego,
w szczególności w zakresie umów cywilnoprawnych (umowa zlecenia, umowa o dzieło) oraz rolników oraz domowników.

□

Rozdz. II art. 25. Kodeksu Cywilnego „Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta
przebywa z zamiarem stałego pobytu.
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Oświadczenie o niepełnosprawności
2

Oświadczam, że posiadam/ nie posiadam orzeczenie o niepełnosprawności.
5

Oświadczenie

3

Oświadczam, że jestem/ nie jestem kobietą wchodzącą lub powracające na rynek pracy po przerwie związanej z
urodzeniem i wychowaniem dzieci.

Oświadczam, że zostałam/em poinformowany/-a, iż złożenie wstępnego formularza zgłoszeniowego nie jest
jednoznaczne z przystąpieniem do procesu rekrutacji w projekcie „Niezależne”.

miejscowość, data

2
3

Niewłaściwe skreślić
Niewłaściwe skreślić
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czytelny podpis

