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Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego  

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA APLIKACYJNEGO 

PROJEKT PN. „PROGRAM ANIMACJI MŁODYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

PAMON” 

1. Formularz aplikacyjny wypełnia się czytelnie w języku polskim (forma wypełniania: na 

maszynie, komputerze lub ręcznie, wielkimi, drukowanymi literami). 

2. Wszystkie pola w formularzu muszą zostać wypełnione. 

3. W pozycji nr 4 należy wpisać wiek wg dnia urodzin, a nie roku. 

4. W pozycji nr 10 w przypadku braku numeru lokalu należy przekreślić. 

5. W rubryce dane kontaktowe należy wymienić minimum dwa z pośród trzech sposobów 

kontaktów z osobą wypełniającą formularz (tel. stacjonarny, tel. komórkowy, e-mail), np. e-

mail i telefon komórkowy.  

6. W pozycji nr 19 należy zaznaczyć czy składający formularz jest osobą bezrobotną czy 

nieaktywną zawodowo. Jeżeli zaznaczona będzie poz. TAK oznaczająca, że osoba jest 

bezrobotna, to w pozycji nieaktywna zawodowo należy zaznaczyć NIE. Nie można 

jednocześnie zaznaczyć poz. TAK w obydwu pozycjach jednocześnie. 

7. Gdy w pozycji 19 zaznaczone zostanie TAK przy określeniu bezrobotny, należy rozważyć 

czy osoba składająca wniosek jest długotrwale bezrobotna i zaznaczyć właściwą odpowiedź. 

Gdy w pozycji nr 19 zaznaczone zostanie TAK przy określeniu nieaktywny zawodowo, 

należy wskazać czy osoba składająca wniosek jest ucząca się lub kształcąca (np. student). 

8. Jeżeli osoba składająca wniosek spełnia którekolwiek kryteria określone w pozycji 20, 

zaznacza odpowiedź w następujący sposób: 

a. Spełnia kryteria wieku 18-25, zainteresowane uczestnictwem w kursach zawodowych 

zaznacza TAK, a w pozycji dotyczącej wieku 18-64 zainteresowanych kursem 

AOON zaznacza NIE 

b. Spełnia kryteria wieku 18-64 zainteresowanych kursem AOON zaznacza TAK, a w 

pozycji dotyczącej wieku 18-25, zainteresowane uczestnictwem w kursach 

zawodowych zaznacza NIE 
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Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego  

Przykład poprawnie wypełnionego formularza aplikacyjnego: 

 

PROJEKT 7.4  
 

„ PROGRAM ANIMACJI MŁODYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PAMON”  

REALIZOWANY JEST PRZEZ WYŻSZĄ SZKOŁĘ GOSPODARKI W BYDGOSZCZY W PARTNERSTWIE 

Z HOTELEM CITY SP. Z O. O. 

PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ  

W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 
 

 

 

FORMULARZ APLIKACYJNY 
 

  

 

 

MARTA WIŚNIEWSKA 
___________________________________________________________________________________________________ 

IMIĘ I NAZWISKO KANDYDATA 

 

 

 

WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI W BYDGOSZCZY 

2013 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wypełnia WSG w momencie wpływu formularza 

do WSG 

Data i godzina wpływu  

Podpis pracownika WSG  
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Zgłaszam chęć uczestnictwa w projekcie (proszę zaznaczyć jedną z opcji): 
X   jako osoba niepełnosprawna w celu aktywizacji społecznej i zawodowej     
   jako kandydat na Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej  
 

Lp. Nazwa 

1 Projekt pn. „Program Animacji Młodych Osób Niepełnosprawnych PAMON” 

2 Nr projektu WND-POKL.07.04.00-04-015/12 

3 Priorytet VII. Promocja integracja społecznej 

4 Działanie 7.4. Niepełnosprawni na rynku pracy 

 
DANE KANDYDATA/TKI DO WSPARCIA W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 
  Lp. Nazwa 

Dane uczestnika 

1 Imię MARTA 
2 Nazwisko WIŚNIEWSKA 
3 Płeć KOBIETA 
4 Wiek w chwili przystępowania do projektu 24 LAT 
5 PESEL 98765432198 

6 
Wykształceni
e: 

 brak 
 podstawowe 

 
gimnazjalne 
 ponadgimnazjalne 
 

 pomaturalne 
X  wyższe 

  
 pomaturalne 
 wyższe 

7 
Opieka nad dziećmi do lat 7 lub opieka nad osobą zależną 
 

 tak     
 x  nie 

 

Dane kontaktowe 

8 Ulica Garbary 

9 Nr domu 2 

10 Nr lokalu -  

11 Miejscowość Bydgoszcz  

12 
 
Obszar 
 

x miasto powyżej 25 tyś mieszkańców 
 wieś lub miasto do 25 tyś mieszkańców 

13 Kod pocztowy 85-229 

14 Województwo kujawsko-pomorskie 

15 Powiat M. BYDGOSZCZ 

16 Telefon stacjonarny 52 567 00 89 

17 Telefon komórkowy 123 456 789 

18 Adres poczty elektronicznej (e-mail) marta.wisniewska@byd.pl 

Dane dodatkowe 

19 

Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu 

Bezrobotny: 
x tak 
 nie 

W tym: 
x osoba długotrwale 
bezrobotna 

Nieaktywny 
zawodowo: 

 tak 
X  nie 

W tym: 
 osoba ucząca się lub 
kształcąca 

20 
Przynależność do grupy docelowej zgodnie ze Szczegółowym Opisem 
Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-
2013/zatwierdzonym do realizacji Planem Działania/ zatwierdzonym 



 

 

 

 

 

Człowiek – najlepsza inwestycja ! 
 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego  

do realizacji wnioskiem o dofinansowanie projektu 
 

Spełniam kryteria stawiane przed jedną z poniższych grup 
docelowych: 

Dorosłe osoby niezatrudnione w wieku 18 – 25 lat nie 
posiadające doświadczenia zawodowego, niskie 
kwalifikacje zawodowe lub kwalifikacje zawodowe 
niedostosowane do posiadanej niepełnosprawności. 

X  tak 
 nie 

Dorosłe osoby niezatrudnione w wieku 18 – 64 
zainteresowane podniesieniem kwalifikacji z zakresu 
AOON ze środowiska ON pełniące obowiązki opiekuńcze 
nad osobą niepełnosprawną. 

 tak 
x nie 

21 
Przynależność do mniejszości narodowej lub etnicznej 
 

 tak 
X  nie 

 

22 
Fakt bycia migrantem 
 

 tak 
X  nie 

 

23 
Fakt bycia osobą niepełnosprawną 
 

X  tak, posiadam orzeczenie o 
niepełnosprawności 
 nie, nie posiadam orzeczenia o 
niepełnosprawności 

24 

Stopień posiadanej 
niepełnosprawności 
 

X  lekki stopień niepełnosprawności 
 umiarkowany stopień niepełnospr. 
 znaczny stopień niepełnosprawn. 

 
 
Podpis kandydata:  ……………………………………..…   Data: …………………………………………… 

OŚWIADCZENIE 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji do projektu 

(zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. 2002 nr 101, poz. 926, ze 
zm.).  

Oświadczam, iż zapoznałem/am się z regulaminem projektu. 
 
Podpis kandydata:  …………………………………………   Data: ……………………………………………… 

 
 
Wynik rekrutacji (wypełnia Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy) 
 

1 Numer zgłoszenia: 
 

2 Wynik rekrutacji: 
 Zakwalifikowany 
 Niezakwalifikowany 
 Wpisany na listę rezerwową 

 
Zatwierdził koordynator projektu: …………………………………………………..   

  


