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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNIKA – OSOBY BIORĄCEJ UDZIAŁ  

WE WSPARCIU Z WŁASNEJ INICJATYWY   

 

DANE 

OSOBOWE 

1 IMIĘ  

2 NAZWISKO  

3 PŁEĆ    KOBIETA                 MĘŻCZYZNA 

4 PESEL  

5 WOJEWÓDZTWO  

6 KOD POCZTOWY  

7 MIEJSCOWOŚĆ  

8 OBSZAR  OBSZAR MIEJSKI     OBSZAR WIEJSKI 

9 POWIAT  

10 ULICA  

11 NUMER DOMU  

12 NUMER LOKALU  

13 
TELEFON 

STACJONARNY 
 

14 
TELEFON 
KOMÓRKOWY 

 

15 
ADRES POCZTY 

ELEKTRONICZNEJ 

 

16 WYKSZTAŁCENIE 

 
 BRAK  (Brak formalnego wykształcenia) 

 
 PODSTAWOWE (Kształcenie ukończone na poziomie 

szkoły podstawowej) 

 
 GIMNAZJALNE (Kształcenie ukończone na poziomie 

szkoły gimnazjalnej) 

 
 PONADGIMNAZJALNE (Kształcenie ukończone na 

poziomie szkoły średniej - wykształcenie średnie lub 
zasadnicze zawodowe)  

 
 POMATURALNE (Kształcenie ukończone na poziomie 

wyższym niż kształcenie na poziomie szkoły średniej, które 
jednocześnie nie jest wykształceniem wyższym) 

 
 WYŻSZE (Pełne i ukończone wykształcenie na poziomie 

wyższym) 
 
 

STATUS NA RYNKU PRACY: 

 

 OSOBA BEZROBOTNA (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 
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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) 

 
W TYM: 
 
 OSOBA DŁUGOTRWALE BEZROBOTNA (Oznacza 

bezrobotnego pozostającego w rejestrze powiatowego 
urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w 
okresie ostatnich 2 lat) 

 
 

 OSOBA NIEAKTYWNA ZAWODOWO (Oznacza osobę 

pozostającą bez zatrudnienia, która jednocześnie nie zalicza 
się do kategorii bezrobotni) 

W TYM:  

 OSOBA UCZĄCA LUB KSZTAŁCĄCA SIĘ (Oznacza 

osobę kształcącą się w ramach kształcenia formalnego i 
nieformalnego) 

 
 OSOBA ZATRUDNIONA  

W TYM:  

 ROLNIK (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, działalność rolniczą w pozostającym w jej 
posiadaniu gospodarstwie rolnym,  
- jest ubezpieczona w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego, a także domownik, czyli w szczególności 
osoba, która: ukończyła 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) 

 

 OSOBA SAMOZATRUDNIONA (Oznacza osobę fizyczną 

prowadzącą działalność gospodarczą, nie zatrudniającą 
pracowników) 
 

 ZATRUDNIONY W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE 
(Oznacza osobę zatrudnioną w przedsiębiorstwie 

zatrudniającym od 2 do 9 pracowników i którego roczny 
obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów 
EUR) 

 

  ZATRUDNIONY W MAŁYM PRZEDSIĘBIORSTWIE 
(Oznacza osobę zatrudnioną w przedsiębiorstwie 

zatrudniającym od 10 do 49 pracowników i którego roczny 
obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 
milionów EUR) 

 

 ZATRUDNIONY W ŚREDNIM 
PRZEDSIĘBIORSTWIE (Oznacza osobę zatrudnioną w 

przedsiębiorstwie zatrudniającym od 50 do 249 pracowników 
i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR a/lub 
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całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów EUR) 
 

 ZATRUDNIONY W DUŻYM PRZEDSIĘBIORSTWIE 
(Oznacza osobę zatrudnioną w przedsiębiorstwie, które nie 

kwalifikuje się do żadnej z ww. kategorii przedsiębiorstw) 
 

 ZATRUDNIONY W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 
(Oznacza osobę zatrudnioną w administracji rządowej i 

samorządowej oraz w ich jednostkach organizacyjnych) 
 

 ZATRUDNIONY W ORGANIZACJI 

POZARZĄDOWEJ (Oznacza osobę zatrudnioną w 

organizacji pozarządowej w rozumieniu ustawy o działalności 
pożytku publicznego i wolontariacie) 

 

 

WNIOSKOWANE WSPARCIE 

 

 

□ usługi informacyjne 

□ usługi animacyjne 

□ pomoc przy tworzeniu i rozwoju partnerstw na 

rzecz ekonomii społecznej 

□ usługi inkubacyjne dla grup inicjatywnych (m.in. 

doradztwo, szkolenia, warsztaty) 

□ usługi biznesowe dla istniejących 

przedsiębiorstw społecznych (m.in. doradztwo, 

szkolenia, coaching, mentoring) 

□ inne działania edukacyjne 

□ doradztwo z zakresu pozyskiwania instrumentów 

finansowych 
 

POTRZEBY OSOBY WNIOSKUJĄCEJ O 
WSPARCIE W ZAKRESIE SZKOLEŃ, 
DORADZTWA LUB INNE 

Proszę opisać potrzeby w zakresie szkoleń, 
doradztwa (z uwzględnieniem tematyki, np. 

umiejętności „miękkie’, marketing, 
promocja, księgowość i finanse, wniosek i 
biznes plan dla PES, zarządzanie, 

zagadnienia administracyjno - prawne PES, 
źródła finansowania PES) i/lub potrzeby w 
zakresie innych form wsparcia. 

 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PODKARPACKI REGIONALNY OŚRODEK WSPARCIA 
EKONOMII SPOŁECZNEJ (dalej PROWES), z siedzibą w Przemyślu (ul. Piotra Skargi 6, 37-700 Przemyśl) zgodnie z 
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz.Urz.UE.L.119.1), dalej „RODO” wyłącznie w celach związanych z udzieleniem przez PROWES 
wnioskowanego wsparcia.  
 
Państwa dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celach związanych z udzieleniem przez PROWES 
wnioskowanego wsparcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Mają Państwo prawo wglądu do swoich 
danych osobowych, ich poprawiania, uzupełnienia, aktualizowania, sprostowania, oraz uzyskania informacji na temat 
celu, zakresu i sposobu ich przetwarzania. Instytucja ma również prawo żądania czasowego lub stałego wstrzymania 
przetwarzania lub usunięcia danych osobowych. Dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom 
upoważnionym na podstawie przepisów prawa. 

DATA, MIEJSCOWOŚĆ: 
 

PODPIS UCZESTNIKA 
 

 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY prosimy przesłać: 

 

mailem na adres: biuro@prowes.com.pl; przemysl@caritas.pl lub pap@pap.rzeszow.pl  

mailto:biuro@prowes.com.pl
mailto:przemysl@caritas.pl
mailto:pap@pap.rzeszow.pl

