
 

             

 
FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY 

instrukcja wypełniania dla użytkownika 

 
 
1 – 20, 26, 32 - 38     pola obowiązkowe dla wszystkich osób ubiegających się o udział w projekcie 
21 – 25       pole obowiązkowe dla osób zatrudnionych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 
27 - 31       pola obowiązkowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą 
 
 
 

1. Imię zgodnie z dokumentem tożsamości 

2. Nazwisko zgodnie z dokumentem tożsamości 

 ADRES  ZAMIESZKANIA 

3. Województwo  
 
 

zgodnie z faktycznym adresem zamieszkania 
 

4. Powiat 

5. Gmina 

6. Kod 

7. Miejscowość 

8. Ulica 

9. Numer domu 

10. Numer mieszkania 

11. Adres kontaktowy (jeżeli jest 
inny niż adres zamieszkania) 

należy wypełnić, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania 

  

12. Telefon kontaktowy jedno z tych pól musi być wypełnione 

13. e-mail 

14. PESEL należy wpisać właściwy 

15. Wiek należy wpisać ilość ukończonych lat 

16. Płeć należy wybrać właściwe 

17. Wykonywany zawód należy wpisać właściwy 

18. Przebywam na urlopie 
wychowawczym i nie wykonuję 
żadnej pracy zarobkowej 

 
należy wybrać właściwe 

19. Uczę się na terenie 
województwa małopolskiego 
(uczeń, student, słuchacz 
studiów podyplomowych) 

 
należy wybrać właściwe 

20. POZIOM  WYKSZTAŁCENIA (aktualny najwyższy poziom wykształcenia) 

 nieukończona szkoła 
podstawowa 

 
 
 

należy zaznaczyć „x” tylko jedno pole odnoszące się do 
faktycznie posiadanego najwyższego poziomu wykształcenia 

podstawowe 

gimnazjalne 

zasadnicze zawodowe 

liceum / technikum 

szkoła policealna / pomaturalna 

wyższe 



 

             

 ZATRUDNIENIE 

21. Pracuję na terenie 
województwa małopolskiego 

 
należy wybrać właściwe 

22.  Jestem osobą zatrudnioną 
(praca na umowę o pracę, 
umowę zlecenie, umowę o 
dzieło, na podstawie powołania, 
wyboru, mianowania lub 
spółdzielczej umowy o pracę) 

 
 

należy wybrać właściwe 

23.                           w należy wybrać właściwe 

24. Nazwa zakładu pracy należy wpisać właściwą 

25. Adres zakładu pracy należy wpisać właściwy 

26. Prowadzę działalność 
gospodarczą 

należy wybrać właściwe 

 DANE DOT. PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI (zgodne z wpisem do CEIDG) 

27. Zatrudniam pracowników  
(w jakiejkolwiek formie) 

należy wybrać właściwe 

28. Nazwa firmy   należy wpisać właściwą 

29. Adres firmy   należy wpisać właściwy 

30 NIP należy wpisać właściwy 

31. Czy działalność jest 
wykonywana na terenie 
województwa małopolskiego? 

 
należy wybrać właściwe 

 INFORMACJE  DODATKOWE 

32. osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, 

migrant, osoba obcego pochodzenia¹ 

 
należy wybrać właściwe 

33. osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do 

mieszkań² 

 
należy wybrać właściwe 

34. osoba z niepełnosprawnościami³ należy wybrać właściwe 

35. osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób 

pracujących  

należy wybrać właściwe 
(uwzględniając także sytuację 

własną) 

36. w tym – w gospodarstwie domowym 
z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu 

 
należy wybrać właściwe 

37. osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej 
osoby dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu 

 
należy wybrać właściwe 

38. osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej  należy wybrać właściwe 

 
 
Oświadczam, że wszystkie informacje zawarte w niniejszym formularzu zgłoszeniowym  
są zgodne z prawdą.  
        
 
   

 ………………………………………… 
     Data , czytelny podpis  

     (odręcznie, na wydrukowanym formularzu) 
 



 

             

 

¹   Zgodnie z prawem krajowym mniejszości narodowe to mniejszość: białoruska, czeska, litewska, niemiecka,  
     ormiańska, rosyjska, słowacka, ukraińska, żydowska. 
     Mniejszości etniczne: karaimska, łemkowska, romska, tatarska. 
     Osoby obcego pochodzenia to cudzoziemcy - każda osoba, która nie posiada polskiego obywatelstwa, bez     
     względu na fakt posiadania lub nie obywatelstwa (obywatelstw) innych krajów lub osoba, której co najmniej  
     jeden z rodziców urodził się poza terenem Polski. 
 

²  Bezdomność lub ekstremalne formy wykluczenia mieszkaniowego obejmują: 

 osoby żyjące w surowych i alarmujących warunkach 

 osoby przebywające w schroniskach dla bezdomnych, w schroniskach dla kobiet, schroniskach dla 
imigrantów, osoby opuszczające instytucje penitencjarne/karne, instytucje opiekuńcze, osoby 
otrzymujące długookresowe wsparcie z powodu bezdomności - specjalistyczne zakwaterowanie 
wspierane) 

 osoby posiadające niepewny najem z nakazem eksmisji, osoby zagrożone przemocą 

 konstrukcje tymczasowe, mieszkania substandardowe - lokale nienadające się do zamieszkania wg 
standardu krajowego, skrajne przeludnienie. 

 

³   Za osoby niepełnosprawne uznaje się osoby niepełnosprawne w świetle przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia   
     1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 1997 nr 123  
     poz. 776), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r.     
     o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 1994 nr 111, poz. 535), tj. osoby z odpowiednim orzeczeniem lub    
     innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia. 
 

   Gospodarstwo domowe, w którym żaden członek nie pracuje. Wszyscy członkowie gospodarstwa    
     domowego są albo bezrobotni albo bierni zawodowo.  
     Gospodarstwo domowe to jednostka (ekonomiczna, społeczna): 

 posiadająca wspólne zobowiązania 

 dzieląca wydatki domowe lub codzienne potrzeby 

 wspólnie zamieszkująca. 
     Gospodarstwo domowe to zarówno osoba zamieszkująca samotnie, jak również grupa ludzi (niekoniecznie  
     spokrewniona) mieszkająca pod tym samym adresem wspólnie prowadząca dom np. mająca przynajmniej  
     jeden wspólny posiłek dziennie lub wspólny pokój dzienny. 
 

   Dotyczy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, znajdujących się w innej niekorzystnej sytuacji niż   
     wymienione powyżej. 
 


