
 

                                                                   

                                          
  

Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacyjnego 

FORMULARZ REKRUTACYJNY PROJEKTU 
„Skuteczny start do zatrudnienia” 

nr projektu: WND-RPSL.07.01.03-24-0172/15-003  

Oś priorytetowa 7. Regionalny rynek pracy 

Działanie 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu 

Poddziałanie: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia  

Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 

 

 

Uzupełnij puste pola drukowanymi literami lub zaznacz odpowiednią odpowiedź 

INFORMACJE OGÓLNE O KANDYDACIE  

Imię  Nazwisko  

PESEL  

Płeć 

Kobieta  

Data urodzenia  Mężczyzna  

DANE DOTYCZACE MIEJSCE ZAMIESZKANIA1 

Ulica  Nr domu  Nr lokalu  

Kod pocztowy  Miejscowość  

Województwo  Powiat  

Gmina  Tel. kontaktowy  

Adres e-mail  

Zaznacz odpowiednią odpowiedź 

DANE DOTYCZACE WYKSZTAŁCENIA 

Poziom ISCED 0 Wykształcenie niższe niż podstawowe (brak formalnego wykształcenia)  

Poziom ISCED 1 Wykształcenie podstawowe (kształcenie ukończone na poziomie szkoły podstawowej)                       
 

Poziom ISCED 2  Wykształcenie gimnazjalne (kształcenie ukończone na poziomie szkoły gimnazjalnej)  

                                                           
1 Zgodnie z art. 25. Kodeksu Cywilnego – miejsce przebywania z zamiarem stałego pobytu 



 

                                                                   

                                          
  

Poziom ISCED 3  Wykształcenie ponadgimnazjalne (kształcenie ukończone na poziomie szkoły średniej lub 

zasadniczej szkoły zawodowej) 

 

DANE DOTYCZACE STATUSU OSOBY W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU TAK NIE 

Oświadczam, że jestem osobą bezrobotną, niezarejestrowaną w Urzędzie Pracy.   

Oświadczam, że jestem osobą bezrobotną2, zarejestrowaną  w ewidencji urzędów pracy z ustalonym: 

 I profilem pomocy 

 

 II profilem pomocy 

  

  

Oświadczam, że jestem osobą długotrwale bezrobotną3 zarejestrowaną, (z ustalonym I lub II profil 
pomocy), (data zarejestrowania:………………………………..….). 

  

Oświadczam, że jestem osobą bierną zawodowo4.   

Czy posiada Pan/i orzeczenie o niepełnosprawności5 (należy dołączyć orzeczenie lub oświadczenie, gdy 
wystąpi brak możliwości uzyskania orzeczenia). 

  

Czy Pan/i należy do mniejszości narodowej lub etnicznej6, jestem migrantem7, obcego pochodzenia8  
(dane wrażliwe). 

  

Oświadczam, że jestem osobą bezrobotną zarejestrowaną w Urzędzie Pracy i zamieszkuję we wspólnym 
gospodarstwie domowym z rolnikiem prowadzącym indywidualne gospodarstwo rolne do wielkości  
2 ha przeliczeniowych. 

  

                                                           
2 Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na 

lata 2014-2020 osoby bezrobotne to osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia.  

Definicja uwzględnia osoby zarejestrowane jako bezrobotne zgodnie z krajowymi przepisami, nawet jeżeli nie spełniają one wszystkich trzech 

kryteriów. Osobami bezrobotnymi są zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu badania aktywności ekonomicznej ludności, jak i osoby 

zarejestrowane jako bezrobotne. Definicja nie uwzględnia studentów studiów stacjonarnych, nawet jeśli spełniają powyższe kryteria.  

Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają 

świadczeń z tytułu urlopu), są również osobami bezrobotnymi w rozumieniu Wytycznych, o których mowa powyżej. 

3 Osoba długotrwale bezrobotna (tj. pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia) nieprzerwanie przez 

okres ponad 12 miesięcy – dot. dorosłych tj. osób w wieku 25 lat lub więcej. 

4 Osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje i nie jest bezrobotna). Osoba będąca na urlopie wychowawczym 
(rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie,  która nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego 

lub urlopu rodzicielskiego), uznawana jest za bierną zawodowo, chyba że jest zarejestrowane już jako bezrobotna (wówczas status bezrobotnego 
ma pierwszeństwo). Osoba prowadząca działalność na własny rachunek (w tym bezpłatnie pomagająca osobie prowadzącej działalność członek 

rodziny) nie jest uznawany za bierną zawodowo.  

5 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. z 2011 r., Nr 127 poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami 

psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z. 2011 r., Nr 231 poz. 1375), tj. 
osoby z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia. Przynależność do grupy osób niepełnosprawnych 

określana jest w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie.   

6 Zgodnie z prawem krajowym mniejszości narodowe to mniejszość: białoruska, czeska, litewska, niemiecka, ormiańska, rosyjska, słowacka, 

ukraińska, żydowska. Mniejszości etniczne: karaimska, łemkowska, romska, tatarska. 

7 Cudzoziemcy na stale mieszkający w danym państwie, obywatele obcego pochodzenia lub obywatele należący do mniejszości. 

8 Osoby obcego pochodzenia to cudzoziemcy –każda osoba, która nie posiada polskiego obywatelstwa, bez względu na fakt posiadania lub nie 

posiadania obywatelstwa (obywatelstw) innych krajów lub osoba, której co najmniej jeden z rodziców urodził się poza terenem Polski. 



 

                                                                   

                                          
  

Oświadczam, że jestem rolnikiem zarejestrowanym w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna i prowadzę 
indywidualne gospodarstwo rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych. 

  

Jestem osobą bezdomną lub dotkniętą wykluczeniem z dostępu do mieszkań  (dane wrażliwe)   

Znajduję się w innej niekorzystnej sytuacji społecznej np. jestem zagrożony/a wykluczeniem społecznym, 

posiadam wykształcenie poniżej podstawowego, byłem/am więźniem, narkomanem itp. (dane wrażliwe) 

  

Żyję w gospodarstwie domowym składającym się z jednej osoby dorosłej (pow. 18 r.ż.) i dzieci 

pozostających na utrzymaniu 

  

Żyję w gospodarstwie domowym bez osób pracujących, z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu   

Żyję w gospodarstwie bez osób pracujących     

 

 

 

 

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że: 

 

 

Wezmę udział w kolejnych krokach wsparcia realizowanego w ramach projektu „Skuteczny start do zatrudnienia”: 

1. Doradztwie zawodowym zakończonym Indywidualnym Planem Działania 

2. Szkolenie z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych ICT  

3. Stażu zawodowym (okres trwania: 3 miesiące) 

4. Pośrednictwie pracy 

 

 

Oświadczam, że: 

 zapoznałem/am się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie oraz akceptuje jego warunki i zgodnie                                 
z wymogami jestem uprawniony/a do uczestnictwa w nim, 

 zostałem/am poinformowany/a, że ww. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej                            
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 

 zostałem/am poinformowany/a, że złożenie niniejszego Formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne           z 
zakwalifikowaniem do udziału w projekcie, 

 zostałem/am poinformowany/a o obowiązku udziału w badaniach ewaluacyjnych prowadzonych przez 
Organizatora Projektu oraz podmioty zewnętrzne na zlecenie Instytucji Pośredniczącej,  

 zostałem/am uprzedzony/a  o odpowiedzialności cywilnej (wynikającej z Kodeksu Cywilnego) za składanie 
oświadczeń niezgodnych z prawdą, niniejszym oświadczam, że informacje są zgodne ze stanem faktycznym 
i prawnym, 

 wyrażam zgodę na przetwarzanie  danych  osobowych  przez  Organizatora  Projektu,  
Navigator International Sp. z o.o. na potrzeby rekrutacji, 

 wyrażam zgodę na udział w badaniach ankietowych, 

 deklaruję uczestnictwo w całym cyklu wsparcia, równocześnie zobowiązuję się że w przypadku rezygnacji                    
z uczestnictwa w projekcie niezwłocznie poinformuję o tym fakcie Organizatora Projektu, 

 zostałem/am poinformowany/a, o możliwości odmowy podania danych wrażliwych, tj. danych rasowych  
i etnicznych oraz dotyczących stanu zdrowia. 

 zostałem/am poinformowany/a o obowiązku przekazania danych potrzebnych do wyliczenia wskaźników 



 

                                                                   

                                          
  

rezultatu do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie oraz do informowania o zatrudnieniu do 3 miesięcy   
następujących po dniu, w którym zakończył udział w projekcie. Dokumentami potwierdzającymi zatrudnienie są: 
kopia umowy o pracę/zlecenie/dzieło lub zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające zatrudnienie,  
a w przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej: dowód opłacania należnych składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zaświadczenie wydane przez upoważniony organ – np. Zakład Ubezpieczeń Społecznych,  
Urząd Skarbowy, urząd miasta lub gminy, 

 zostałem/am poinformowany/a o tym, że z chwilą przystąpienia do projektu każdy Uczestnik Projektu będący 
osobą fizyczną składa oświadczenie o przyjęciu przez niego do wiadomości informacji ,o których mowa w art.24 
ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2014 r. poz.1182, z późn.zm).  
W przypadku uczestnika  projektu nieposiadającego zdolności do czynności prawnych, oświadczenie składa jego 
opiekun prawny. 

………………………………………........           …………………………………………..... 
         Miejscowość, data  Czytelny podpis kandydata 

 

 

  


