
                                                                 

 
Projekt „Życie zaczyna się po pięćdziesiątce – aktywizacja zawodowa osób 50+” jest współfinansowany  

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 
Załącznik Nr 1 

Nr ewidencyjny: ……/50plus/2014 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  
do udziału w projekcie Powiatu Lęborskiego  

„Życie zaczyna się po pięćdziesiątce – aktywizacja zawodowa osób 50+”  
 

 
1. Imię i nazwisko kandydata………………………………………………………………………… 

 
2. Data urodzenia kandydata…………………………………………Wiek:……………………… 

 
3. Adres zamieszkania kandydata

1
: 

 
Miejscowość: ……………………………………………………………………………………… 
 
ulica: ………………………………………………… nr domu/mieszkania …………………. 
 
telefon kontaktowy ………………………………. E – mail: …………………………………. 

 
4. Oświadczam, iż*: 

 

□ jestem osobą w wieku 50-64 lata
2
,  

□ jestem osobą w wieku powyżej 64 lat i deklaruję gotowość podjęcia zatrudnienia po zakończeniu 
udziału w projekcie, 

□ pozostaję bez zatrudnienia
3
, w tym: 

□ jestem osobą bezrobotną zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy
4
, 

□ nie jestem zarejestrowany/a w Powiatowym Urzędzie Pracy
5
, 

□ posiadam miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego) na terenie 
województwa pomorskiego – powiatu lęborskiego, 

□ nie jestem osobą: • zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, 
spółdzielczej umowy o pracę lub umowy prawa cywilnego; • osobą prowadzącą działalność 
gospodarczą; • rolnikiem/domownikiem rolnika ubezpieczonym w KRUS, • uczniem/słuchaczem 
szkoły dziennej lub studentem studiów dziennych. 

 
* Wstaw znak X w odpowiednią kratkę 

 
 

…………………………………………………………. 
czytelny podpis i data  

                                                           
1
 Art. 25 Kodeksu cywilnego: Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa  

z zamiarem stałego pobytu.  
2
 Do wsparcia kwalifikują się również osoby w wieku powyżej 64 roku życia, gdy zadeklarują gotowość podjęcia zatrudnienia po 

zakończeniu udziału w projekcie. 
3
 Osoba w wieku 15–64 lata niezatrudniona, niewykonująca innej pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia w co 

najmniej połowie wymiaru czasu pracy, w tym osoba zarejestrowana we właściwym dla miejsca zamieszkania (stałego lub 
czasowego) powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna, o której mowa w art. 2 ust. 2 pkt a-k ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.  
o promocji zatrudnienia i instytucjach ryku pracy (Dz. U. tj. z 2013r., poz. 674 ze zm.). 
4
 Oznacza osobę bezrobotną w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  

(Dz. U. tj. z 2013r., poz. 674 ze 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 wyższych w systemie wieczorowym albo zaocznym;  
- zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego w powiatowym urzędzie pracy.        

5 
Oznacza osobę  pozostającą bez zatrudnienia, która jednocześnie nie zalicza się do kategorii bezrobotni.  
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Załącznik Nr 2 

 
 
 

OŚWIADCZENIE 
kandydata do udziału w projekcie Powiatu Lęborskiego „Życie zaczyna się po pięćdziesiątce – 

aktywizacja zawodowa osób 50+” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego  

 
 
Świadomy odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą oświadczam, że: 
1. Wyrażam zgodę na udział w badaniach ankietowych, które będą przeprowadzone w ramach projektu. 
2. Przyjmuję do wiadomości, iż podstawą przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23  

ust. 1 pkt 2 lub art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  
(Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.) w celu udzielenia wsparcia, realizacji projektu, ewaluacji,  
monitoringu, kontroli i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Podanie 
danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości 
udzielenia wsparcia w ramach projektu.  

3. zostałem/am poinformowany o celu zbierania danych, prawie dostępu do treści swoich danych 
osobowych oraz ich poprawienia i przetwarzania przez Beneficjenta projektu oraz Instytucję 
Pośredniczącą.    

4. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku przez Powiat Lęborski i Wojewódzki 
Urząd Pracy w Gdańsku (w całości i we fragmentach) dla potrzeb monitoringu, ewaluacji i promocji 
projektu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
(Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Jednocześnie oświadczam, iż zostałem/am 
poinformowany/a o celu wykorzystania mojego wizerunku. 

5. Zostałem/am poinformowany/a o tym, że projekt „Życie zaczyna się po pięćdziesiątce – aktywizacja 
zawodowa osób 50+” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 

6. Zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Życie zaczyna się po 
pięćdziesiątce – aktywizacja zawodowa osób 50+” i akceptuję warunki w nim zawarte. 

7. Oświadczam, że jestem przedstawicielem grupy docelowej i spełniam wszystkie kryteria zawarte 
w § 3 Regulaminu Rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Życie zaczyna się po pięćdziesiątce – 
aktywizacja zawodowa osób 50+”. 

8. Zostałem/am pouczony/a o odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, niezgodnych  
z prawdą. 

9. Podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą, co zaświadczam swoim podpisem.  
 

 
 
 
 
 

 
 

…………………………………………………………. 
czytelny podpis i data  

 
 
 
 
 

 
 
 
 


