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A N K I E T A 

M O N I T O R U J Ą C A   S Y T U A C J Ę 

U C Z E ST N I K A/ C Z K I   P R O J E K T U 

 

 

w okresie do 4 tygodni 

od zakończenia udziału w projekcie 
 

 

 

 

                                                           
1 osoba pracująca to osoba w wieku 15 lat i więcej, która wykonuje pracę, za którą otrzymuje wynagrodzenie, z której czerpie zyski lub 
korzyści rodzinne lub osoba posiadająca zatrudnienie lub własną działalność, która jednak chwilowo nie pracuje ze względu na np. chorobę, 
urlop, spór pracowniczy czy kształcenie się lub szkolenie (…). Studenci studiów stacjonarnych, którzy są zatrudnieni (również na część etatu) 
powinni być wykazywani jako osoby pracujące. 
2 osoby bezrobotne lub bierne zawodowo, które po uzyskaniu wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego podjęły zatrudnienie 
(łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) bezpośrednio po opuszczeniu projektu. Wskaźnik należy rozumieć, jako zmianę 
statusu na rynku pracy po zakończeniu wsparcia projektowego , w stosunku do sytuacji w momencie przystąpienia do projektu (uczestnik 
bezrobotny lub bierny zawodowo w chwili wejścia do projektu).  

DANE UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU 

Imię i nazwisko  

PESEL            

Kierunek studiów:  

Tytuł szkolenia/ kursu:  

Numer grupy:  

Data zakończenia udziału w projekcie: 

(RRRR-MM-DD) 
 

  INFORMACJE NA TEMAT SYTUACJI PO ZAKOŃCZENIU UDZIAŁU W PROJEKCIE 

Proszę o zaznaczenie informacji dotyczących Pana/ Pani obecnej sytuacji: 

Status na rynku pracy 

Kontynuuję zatrudnienie1 TAK          NIE          

Podjąłem/ am pracę lub rozpocząłem/ am 

prowadzenie działalności na własny rachunek2 
TAK          NIE          
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3 osoba poszukująca pracy definiowana jest jako osoba niepracująca, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia. Może 
to być osoba zarejestrowana jako bezrobotna lub poszukująca pracy w publicznych służbach zatrudnienia (PSZ) lub niezarejestrowana, lecz 
spełniające powyższe przesłanki. Osobę zarejestrowaną jako poszukującą pracy w PSZ należy wliczać do wskaźnika nawet jeśli nie może od 
razu podjąć zatrudnienia. 
4 kwalifikacje należy rozumieć jako formalny wynik oceny i walidacji, który uzyskuje się w sytuacji, kiedy właściwy organ uznaje, że dana 
osoba osiągnęła efekty uczenia się spełniające określone standardy. Fakt uzyskania kwalifikacji zazwyczaj jest powiązany z uzyskaniem 
certyfikatu.  
5 nabycie kompetencji potwierdzone jest uzyskaniem dokumentu zawierającego wyszczególnione efekty uczenia się odnoszące się do 
nabytej kompetencji. Kompetencja to wyodrębniony zestaw efektów uczenia się / kształcenia. Opis kompetencji zawiera jasno określone 
warunki, które powinien spełniać uczestnik projektu ubiegający się o nabycie kompetencji, tj. wyczerpującą informację o efektach uczenia 
się dla danej kompetencji oraz kryteria i metody ich weryfikacji. 
6 osoby, które podjęły kształcenie (uczenie się przez całe życie, kształcenie formalne) lub szkolenie(pozazakładowe/wewnątrzzakładowe, 
szkolenia zawodowe, kursy etc.) bezpośrednio po opuszczeniu projektu.  
7 należy wybrać również w sytuacji, gdy osoba podjęła aktywność, która nie została wymieniona w tabeli powyżej 

Jestem osobą pracującą lub prowadząca działalność 

na własny rachunek po przerwie związanej z 

urodzeniem lub wychowaniem dziecka  

TAK          NIE          

Jestem osobą poszukująca pracy3 TAK          NIE          

Jestem osobą poszukującą pracy po przerwie 

związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka 
TAK          NIE          

Jestem osobą bierną zawodowo (nie pracującą i nie 

poszukującą zatrudnienia lub pozostającą na urlopie 

wychowawczym – nie zarejestrowaną w Urzędzie 

Pracy).  

TAK          NIE          

Uzyskanie kwalifikacji4 

lub nabycie kompetencji5 

W wyniku uczestnictwa w projekcie uzyskałem/ am 
kwalifikacje (potwierdzone np. certyfikatem) 

TAK          NIE          

W wyniku projektu nabyłem/ am udokumentowane 

kompetencje 
TAK          NIE          

W okresie od zakończenia udziału w projekcie do 

chwili obecnej uzyskałem/ am nowe  kwalifikacje 

(potwierdzone np. certyfikatem) 

TAK          NIE          

W okresie od zakończenia udziału w projekcie do 

chwili obecnej uzyskałem/ am nowe kompetencje, w 

efekcie podjętego kształcenia lub nabytego 

doświadczenia zawodowego 

TAK          NIE          

Udział w kształceniu lub 

szkoleniu 

W okresie od zakończenia udziału w projekcie do 

chwili obecnej podjąłem/ am kształcenie lub 

szkolenie6 

TAK          NIE          

Kontynuuję kształcenie rozpoczęte przed 

przystąpieniem do projektu 
TAK          NIE          

Inne7:   

Nie podjąłem/ am żadnej nowej aktywności po zakończeniu udziału w projekcie TAK          NIE          

O Ś W I A D C Z E N I E 

Oświadczam, że wszystkie podane powyżej przeze mnie informacje są prawdziwe i kompletne. Przyjmuję do 

wiadomości, że informacje te mogą podlegać weryfikacji przez upoważnione instytucje. Zostałem poinformowany o 

tym, że mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

…………………………………… 

(miejscowość, data) 
………………………………………………. 

(czytelny podpis Uczestnika/ czki projektu) 


