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3. FORMULARZ REKRUTACYJNY/ФОРМУЛЯР РЕКРУТУВАННЯ 

DANE UCZESTNIKA dot. udziału w projekcie: 
„POWER UP zdobądź moc na rynku pracy!”  (POWR.01.02.01-12-0062/19) 

ДАНІ УЧАСНИКА, що стосуються участі в проєкті: „POWER UP - ВІДЧУЙ СВОЮ СИЛУ НА РИНКУ ПРАЦІ!" 

Imię /Ім’я   

Nazwisko /Прізвище   

Płeć /Стать □ Kobieta/Жінка □ Mężczyzna/Чоловік 

PESEL /Песель  
Wiek w chwili przystąpienia do 
projektu/ 
Вік на момент вступу до проєкту 

 

Wykształcenie/Освіта 

□ Niższe niż podstawowe/ 
Нижчаніж початкова 

□ Podstawowe/ 
Початкова 

□ Gimnazjalne/ 
Неповна середня  

□ Ponadgimnazjalne/ 
Середня 

□ Policealne/Поліцеальна, 
професійно-технічна 

□ Wyższe/ 
Вища  

Status osoby na rynku pracy w chwili 
przystąpienia do projektu 

 Статус особи на ринку праці в момент 
вступу до проєкту 

 

Jestem osobą/ Я є особою: 
□ bezrobotną zarejestrowaną w ewidencji Urzędów Pracy 
безробітною та перебуваю на обліку в Управлінні Праці 
□ bezrobotną niezarejestrowaną w ewidencji Urzędów Pracy1 
безробітною та не перебуваю на обліку в Управлінні Праці 

W tym/В тим: 
□ osobą długotrwale bezrobotną, tj,/ 
особою, що перебуває в стані довготривалого безробіття: 
w przypadku osób do 25 r.ż. są bezrobotne przez okres nieprzerwany ponad 6 
m-cy 
в разі осіб до 25 року життя, безробітні без перерви  понад 6 місяців 
w przypadku osób powyżej 25 r.ż są bezrobotne przez okres nieprzerwany 
ponad 12 m-cy 
у разі осіб після 25 р. ж., безробітні без перерви  понад 12 місяців 

--------------------------------------------------------------------- 
□ bierną zawodowo2/ економічно неактивною2  

                                                                 
1osoby bezrobotne – osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia. Definicja uwzględnia 
osoby zarejestrowane jako bezrobotne zgodnie z krajowymi przepisami, nawet jeżeli nie spełniają one wszystkich trzech kryteriów. 
Osobami bezrobotnymi są zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu badania aktywności ekonomicznej ludności, jak i osoby zarejestrowane 
jako bezrobotne. Definicja nie uwzględnia studentów studiów stacjonarnych, nawet jeśli spełniają powyższe kryteria. Osoby kwalifikujące 
się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu 
urlopu), są również osobami1 bezrobotnymi w rozumieniu Wytycznych;/ 
особа, яка залишається без роботи, готова до неї приступити, активно її шукає. Визначення враховує осіб, зареєстрованих як 
безробітні згідно із загальнодержавними положеннями, навіть якщо не виконують вони всіх трьох критеріїв. Особа, яка є 
безробітною в розумінню Досліджень Активності Економічній Людства є особою безробітною, так само, як і особа 
зареєстрована в Управлінні Праці. Не належать до осіб безробітних студенти денних форм навчання, навіть якщо 
задовольняють переліченим раніше критеріям. Особа у відпустці по вагітності та пологам чи у батьківський відпустці, яка 
не отримує матеріальної допомоги, так само вважається особою безробітною; 
2osoby bierne zawodowo – osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują2 i nie są bezrobotne). Studenci 
studiów stacjonarnych są uznawani za osoby bierne zawodowo. 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), 
są uznawane za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo2) 
Osoby prowadzące działalność na własny rachunek (w tym członek rodziny bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność) nie są 
uznawane za bierne zawodowo;/ 
 економічно неактивні особи – особи, які на даний момент не являються працівниками (не працюють2і не безробітні). Особи у 
відпустці по догляду за дитиною (не працюють, бо доглядають дитину, але не є у відпустці декретній чи батьківській), 
вважаються економічно неактивними, хіба вже зареєстровані як безробітні (тоді статус безробітного має пріоритет). 
Особи, які ведуть індивідуальну підприємницьку діяльність (у тим члени їх сімей, люди, які без заробітної плати сприяють особі, 
що веде індивідуальну підприємницьку діяльність), не визнаються економічно неактивними. 
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□ pracującą/ Я є працюючою особою 
 

Fakt bycia osobą niepełnosprawną/ 
Належність до групи людей з 

інвалідністю 
□  TAK/ТАК         □  NIE/НІ 

DANE WRAŻLIWE*/ КОНФІДЕНЦІЙНІ ДАНІ*. 
*istnieje możliwość odmówienia podania informacji/*існує можливість відмови від подання такої інформації 

Osoba należąca do mniejszości 
narodowej lub etnicznej, migrant, osoba 

obcego pochodzenia/ Особа, що 
належить до національної меншини або 

етнічної, мігрант чи особа іноземного 
походження. 

□  TAK □  NIE/ НІ 

□ Odmawiam podania 
informacji/ 

Відмовляюся від 
подання такої 

інформації 

Osoba bezdomna lub dotknięta 
wykluczeniem z dostępu do mieszkań/ 

Бездомна особа або така, що не має 
доступу до житла 

□  TAK □ NIE/ НІ 

Osoba w innej niekorzystnej sytuacji 
społecznej (innej niż wymienione 

powyżej)/ Особа в іншій невигідній 
суспільній ситуації (іншій ніж згадане 

вище) 

 
           □ TAK  
 
Jaka:/Яка:…………………………… 
 
 
 

□ NIE/ НІ 

□ Odmawiam podania 
informacji/ 

 Відмовляюся від 
подання такої 

інформації 

DANE TELEADRESOWE/ ТЕЛЕАДРЕСНІ ДАНІ 

Kod pocztowy/ Код поштовий  
Miejscowość zamieszkania/  Адреса проживання: 

Obszar zamieszkania/Місцевість a) □  Wiejski/ Сільська □ Miejski/ Міська 

Ulica/ Вулиця  
Numer domu/ Номер дому  

Numer lokalu/ Номер квартири  

Powiat/ Повіт  
Gmina/ Гміна  

Województwo/ Воєводство  
Numer telefonu kontakt./ Номер 

телефону 
 

Adres poczty e-mail/ Електронна пошта  
 
 

 
Oświadczam, że podane dane są kompletne i zgodne z prawdą oraz że zobowiązuję się do 
niezwłocznego pisemnego informowania Projektodawcy o każdej ich zmianie podczas udziału w 
projekcie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od jej zaistnienia.  
Заявляю, що вся подана вище інформація є правдивою та повною, а також зобов'язуюся невідкладно 
письмово інформувати проєктодавця о кожній її зміні під час участі в проєкті, не пізніше 7 днів від її 
виникнення. 

 
 

 

…..……………………………………… 
 
                       ….…….…………………………………………… 

DATA/ДАТА CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU 
Розбірливий підпис Учасника проєкту 
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