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Załącznik nr 1 do formularza zgłoszeniowego do projektu „Nowe umiejętności – nowe możliwości” nr 

POKL.09.06.02-18-051/13realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 

2013, Priorytet IX, Działanie 9.6, Poddziałanie 9.6.2 
 
 

I. Status Uczestnika/Uczestniczki na rynku pracy  

Bezrobotny/a* □  tak    □ nie 

w tym długotrwale bezrobotny** □  tak    □ nie 

Nieaktywny/a zawodowo*** □  tak    □ nie 

w tym uczący się lub kształcący się □  tak    □ nie 

Zatrudniony/a**** □  tak    □ nie 

w tym rolnicy 
Oznacza osobę będącą rolnikiem oraz domownikiem w rozumieniu 
Ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym 
rolników (Dz. U. z 1991 r. Nr 7, poz. 24, z późn. zm.), w 
szczególności, osobę, która jednocześnie: 
- jest pełnoletnia oraz zamieszkująca i prowadzącą na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalnośd rolniczą w 
pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym, 
- jest ubezpieczona w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a także 
domownik, czyli w szczególności osoba, która: 
- ukooczyła 16 lat, 
- pozostająca z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkująca 
na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie, stale pracująca w 
tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy. 

□  tak    □ nie 

w tym samozatrudniony/a 
Oznacza osobę fizyczną prowadzącą działalnośd gospodarczą, nie 
zatrudniającą pracowników. 

□  tak    □ nie 

w tym zatrudniony/a w mikroprzedsiębiorstwach  
Oznacza przedsiębiorstwo zatrudniające od 2 do 9 
pracowników i którego roczny obrót i/lub całkowity bilans 
roczny nie przekracza 2 milionów EUR. 

□  tak    □ nie 

w tym zatrudniony/a w małych przedsiębiorstwach 
Oznacza przedsiębiorstwo zatrudniające od 10 do 49 
pracowników i którego roczny obrót i/lub całkowity bilans 
roczny nie przekracza 10 milionów EUR. 

□  tak    □ nie 

w tym zatrudniony/a w średnich przedsiębiorstwach 
Oznacza przedsiębiorstwo zatrudniające od 50 do 249 
pracowników i którego roczny obrót nie przekracza 50 
milionów EUR a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 
43 milionów EUR. 

□  tak    □ nie 

w tym zatrudniony/a w dużych przedsiębiorstwach 
Oznacza przedsiębiorstwo, które nie kwalifikuje się do 
żadnej z ww. kategorii przedsiębiorstw. 

□  tak    □ nie 

w tym zatrudniony/a w administracji publicznej 
Oznacza osobę zatrudnioną w administracji rządowej i samorządowej 
oraz w ich jednostkach organizacyjnych. 

□  tak    □ nie 

w tym zatrudniony/a w organizacjach pozarządowych 
Oznacza osobę zatrudnioną w organizacji pozarządowej w rozumieniu ustawy o 
działalności pożytku publicznego i wolontariacie.  

□  tak    □ nie 

Wiek powyżej 50 roku życia* □  tak    □ nie 
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Wykształcenie  

w tym co najwyżej średnie □  tak    □ nie 

 
 
* Osoba bezrobotna to osoba bezrobotna w rozumieniu Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia  
i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. 2008 r. Nr 69 poz. 415 ze zm.), w szczególności osoba, 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,  

 ukooczyła 18 lat i nie ukooczyła 60 lat w przypadku kobiet lub 65 w przypadku mężczyzn. 
 
** Osoba długotrwale bezrobotna - dotyczy osób, które w przeciągu ostatnich 2 lat były zarejestrowane w Powiatowym 
Urzędzie Pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego 
dorosłych. 
 
*** Osoba nieaktywna zawodowo - oznacza osobę pozostającą bez zatrudnienia, która jednocześnie nie zalicza się do 
kategorii bezrobotni (osoby niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy). 

 
**** 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. 
 

Jestem świadomy/a, iż w razie złożenia przeze mnie oświadczenia niezgodnego z prawdą, skutkującego po 
stronie Centrum Edukacji AC-Expert Agata Melara z siedzibą w Obornikach obowiązkiem zwrotu środków 
otrzymanych na sfinansowanie mojego udziału w ww. projekcie, Centrum Edukacji AC-Expert Agata Melara 
będzie miało prawo dochodzid ode mnie roszczeo na drodze cywilnoprawnej. 
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