
 

 

 

 

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU 
„Kierunek: ponowne zatrudnienie” 
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PROSIMY O WYPEŁNIENIE WSZYSTKICH PONIŻSZYCH PÓL  

DRUKOWANYMI LITERAMI! 
 

 

CZĘŚĆ I 

DANE KANDYDATA NA UCZESTNIKA PROJEKTU 

IMIĘ 

 

NAZWISKO 

 

PŁEĆ 
 

WIEK 
 

DATA 
URODZENIA 

 

PESEL 

           

Nazwa programu operacyjnego 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 

na lata 2014-2020 

Numer i nazwa Osi Priorytetowej w ramach 
Programu Operacyjnego 

Oś priorytetowa 05. Zatrudnienie 

Numer i nazwa Działania w ramach Osi Priorytetowej 05.06. Adaptacyjność pracowników 



 

 

WYKSZTAŁCENIE 

 

 brak (brak formalnego wykształcenia- ISCED 0) 

 podstawowe (kształcenie ukończone na poziomie szkoły podstawowej - 
ISCED 1) 

 gimnazjalne (kształcenie ukończone na poziomie szkoły gimnazjalnej- ISCED 
2) 

 ponadgimnazjalne ( kształcenie ukończone na poziomie szkoły średniej lub 
zasadniczej szkoły zaw. - ISCED3) 

 policealne (kształcenie ukończone na poziomie wyższym niż kształcenie na 
poziomie szkoły średniej, które jednocześnie nie jest wykształceniem 
wyższym ISCED 4) 

 wyższe ( kształcenie ukończone na poziomie studiów wyższych - ISCED 5-8 
 

MIEJSCE ZAMIESZKANIA 

ULICA 

 

NR DOMU/LOKALU 

 
 

KOD POCZTOWY/ 
POCZTA 

 

MIEJSCOWOŚĆ 

 

GMINA 

 

POWIAT 

 

WOJEWÓDZTWO 
 

 

KRAJ 

 

TELEFON 

 

E-MAIL 

 

STATUS NA RYNKU PRACY 

 Osoba pozostająca bez zatrudnienia, która utraciła pracę z przyczyn 
dotyczących zakładu pracy1 w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy 
przed dniem przystąpienia do projektu. ( Jeżeli tak, należy dołączyć 
do formularza zaświadczenie / oświadczenie/świadectwo pracy 

 tak  nie 

 Osoba bezrobotna2 zarejestrowana w Urzędzie Pracy ( Jeśli dotyczy- 
zaświadczenie z Urzędu Pracy) 

 tak  nie 

                                                           
1
 Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków 

pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników (Dz. U. z 2015 r. poz. 192) lub zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 
1974 r. – Kodeks Pracy  
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn.), w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn 
u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników albo dokonał likwidacji stanowisk pracy z przyczyn ekonomicznych, 
organizacyjnych, produkcyjnych lub technologicznych. 
2
 Osoby bezrobotne to osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia. 

Definicja ta uwzględnia: osoby zarejestrowane jako bezrobotne w urzędzie pracy, osoby bezrobotne niepozostające 
w rejestrach urzędów pracy. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne 



 

 

 Osoba bezrobotna niezarejestrowana w Urzędzie Pracy  tak  nie 

 Osoba bierna zawodowo3  tak  nie 

INFORMACJE DODATKOWE 

Jestem migrantem4, osobą obcego pochodzenia5, przynależę do mniejszości6 (w 
tym mniejszości narodowe i etniczne) 

 Tak   

 Nie 

 Odmawiam 
podania danych 

Jestem osobą bezdomną lub dotkniętą wykluczeniem z dostępu do mieszkań7 

 Tak   

 Nie 

 Odmawiam 
podania danych 

Jestem osobą z niepełnosprawnościami (Jeśli tak, proszę o dołączenie do 
formularza orzeczenie lub inny równoważny dokument oraz wypełnić ankietę 
usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami) 

 Tak 

 Nie 

 Odmawiam 
podania danych 

                                                                                                                                                                                     
w  rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), należy wykazywać jako osoby bezrobotne. Status 
na rynku pracy określany jest w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie. 
3
   Za osobę bierną zawodową rozumie się osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów sił roboczych (tzn. nie pracują i nie 

są bezrobotne). 
4
 Migrant – osoba obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności zmarginalizowane takie jak Romowie) – 

Cudzoziemcy na stale mieszkający w danym państwie, obywatele obcego pochodzenia lub obywatele należący do 
mniejszości. Zgodnie z prawem krajowym mniejszości narodowe to mniejszość: białoruska, czeska, litewska, niemiecka, 
ormiańska, rosyjska, słowacka, ukraińska, żydowska. Mniejszości etniczne: karaimska, łemkowska, romska, tatarska. 
5
 Osoby obcego pochodzenia - to cudzoziemcy – każda osoba, która nie posiada polskiego obywatelstwa, bez względu na 

fakt posiadania lub nie obywatelstwa (obywatelstw) innych krajów lub osoba, której co najmniej jeden z rodziców urodził się 
poza terenem Polski.. 
6
 Mniejszością w rozumieniu ustawy, jest grupa obywateli polskich, która spełnia łącznie następujące warunki: 1) jest mniej 

liczebna od pozostałej części ludności Rzeczypospolitej Polskiej; 2) w sposób istotny odróżnia się od pozostałych obywateli 
językiem, kulturą lub tradycją; 3) dąży do zachowania swojego języka, kultury lub tradycji; 4) ma świadomość własnej 
historycznej wspólnoty etnicznej i jest ukierunkowana na jej wyrażanie i ochronę; 5) jej przodkowie zamieszkiwali obecne 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od co najmniej 100 lat; 6) nie utożsamia się z narodem zorganizowanym we własnym 
państwie. 4. Za mniejszości etniczne uznaje się następujące mniejszości: 1) karaimską; 2) łemkowską; 3) romską; 4) tatarską. 
(Art. 2. 3. i 4. Dz.U. z 2017 r. poz. 823). 
7
 Bezdomność i wykluczenie mieszkaniowe definiowane są zgodnie z Europejską typologią bezdomności i wykluczenia 

mieszkaniowego ETHOS, w której wskazuje się okoliczności życia w bezdomności lub ekstremalne formy wykluczenia 
mieszkaniowego: 
1. Bez dachu nad głową (osoby żyjące w surowych i alarmujących warunkach) 
2. Bez miejsca zamieszkania (osoby przebywające w schroniskach dla bezdomnych, w schroniskach dla kobiet, schroniskach 
dla imigrantów, osoby opuszczające instytucje penitencjarne/karne/szpitale, instytucje opiekuńcze, osoby otrzymujące 
długookresowe wsparcie z powodu bezdomności - specjalistyczne zakwaterowanie wspierane) 



 

 

Żyję w gospodarstwie domowym bez osób pracujących8 

 Tak   

 Nie 

 Odmawiam 
podania danych 

Żyję w gospodarstwie domowym bez osób pracujących, z dziećmi pozostającymi na 
utrzymaniu9 

 Tak   

 Nie 

 Odmawiam 
podania danych 

Żyję w gospodarstwie domowym składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci 
pozostających na utrzymaniu10 

 Tak   

 Nie 

 Odmawiam 
podania danych 

Jestem w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione powyżej)11 

 Tak   

 Nie 

 Odmawiam 
podania danych 

 

 

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że: 

1. Spełniam wszystkie wymogi formalne określone w Regulaminie Projektu „Kierunek: Ponowne 

Zatrudnienie”. 

2. Zostałem/am poinformowany/a, że ww. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego. 

                                                           
8
 Osoby żyjące w gospodarstwach domowych bez osób pracujących – Gospodarstwo domowe bez osób pracujących 

gospodarstwo domowe, w którym żaden członek nie pracuje; wszyscy członkowie są albo bezrobotni albo bierni zawodowo. 

Gospodarstwo domowe to jednostka (ekonomiczna, społeczna): posiadająca wspólne zobowiązania; dzieląca wydatki 
domowe lub codzienne potrzeby; wspólnie zamieszkująca. Gospodarstwo domowe to zarówno osoba zamieszkująca 
samotnie, jak również grupa ludzi (niekoniecznie spokrewniona) mieszkająca pod tym samym adresem wspólnie prowadząca 
dom np. mająca przynajmniej jeden wspólny posiłek dziennie lub wspólny pokój dzienny. 
9 Osoby żyjące w gospodarstwie domowym bez osób pracujących z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu : 

Gospodarstwo domowe bez osób pracujących – gospodarstwo domowe, w którym żaden członek nie pracuje; wszyscy 

członkowie są albo bezrobotni albo bierni zawodowo. Gospodarstwo domowe to jednostka (ekonomiczna, społeczna): 

posiadająca wspólne zobowiązania; dzieląca wydatki domowe lub codzienne potrzeby; wspólnie zamieszkująca. 

Gospodarstwo domowe to zarówno osoba zamieszkująca samotnie, jak również grupa ludzi (niekoniecznie spokrewniona) 

mieszkająca pod tym samym adresem wspólnie prowadząca dom np. mająca przynajmniej jeden wspólny posiłek dziennie 

lub wspólny pokój dzienny. Dzieci pozostające na utrzymaniu to osoby w wieku 0-17 lat oraz 18-24 lata, które są bierne 

zawodowo oraz mieszkają z rodzicem. 
10

 Osoby żyjące w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu – 

gospodarstwo domowe to jednostka (ekonomiczna, społeczna): posiadająca wspólne zobowiązania; dzieląca wydatki 

domowe lub codzienne potrzeby; wspólnie zamieszkująca. Gospodarstwo domowe to zarówno osoba zamieszkująca 

samotnie, jak również grupa ludzi (niekoniecznie spokrewniona) mieszkająca pod tym samym adresem wspólnie prowadząca 

dom np. mająca przynajmniej jeden wspólny posiłek dziennie lub wspólny pokój dzienny. Dzieci pozostające na utrzymaniu 

to osoby w wieku 0-17 lat oraz 18-24 lata, które są bierne zawodowo oraz mieszkają z rodzicem. 
11

 Osoby z innych grup w niekorzystnej sytuacji społecznej – kategoria odnosi się do osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym i dotyczy wskazanej poniżej grupy: osoby z wykształceniem na poziomie ISCED 0 (przez co należy rozumieć brak 

ukończenia poziomu ISCED 1) będąca poza wiekiem typowym dla ukończenia poziomu ISCED 1,  byli więźniowie, narkomani, 

osoby bezdomne lub wykluczone z dostępu do mieszkań, osoby z obszarów wiejskich. 

 



 

 

3. Zostałem/am poinformowany/a, że szkolenie może odbywać się w innej miejscowości niż 

moje miejsce zamieszkania. 

4. Zostałem/am poinformowany/a, że złożenie Formularza zgłoszeniowego nie jest 

równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w projekcie. 

5. Wyrażam zgodę na udział w badaniach ankietowych. 

6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Projektu na 

etapie rekrutacji. 

7. Zostałem poinformowany/a, o możliwości odmowy podania danych wrażliwych, tj. danych 

rasowych i etnicznych oraz dotyczących stanu zdrowia. 

8. Jeżeli zostanę zakwalifikowany do projektu to zobowiązuję się do uczestnictwa w całym cyklu 

jego realizacji zgodnie z opracowanym, w ramach diagnozy potrzeb, IPD. 

9. Zostałem/am poinformowany/a o obowiązku przekazania danych potrzebnych do wyliczenia 

wskaźników rezultatu, tj. status na rynku pracy do 4 tygodni od zakończenia udziału 

w  projekcie. 

10. Zostałem/am poinformowany/a o obowiązku przekazania Organizatorowi Projektu 

zaświadczenia od pracodawcy potwierdzającego zatrudnienie, zarówno w przypadku 

podjęcia pracy w trakcie uczestnictwa w projekcie jak i do 3 miesięcy po ukończeniu  udziału 

w projekcie. Dokumentami potwierdzającymi zatrudnienie są: kopia umowy o pracę lub 

cywilnoprawnej/ zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu. Dokumenty potwierdzające 

samozatrudnienie: zaświadczenie potwierdzające prowadzenie Działalność Gospoarczą, 

dowód opłacenia należnych składek na ubezpieczenie społeczne. 

11. Zostałem/am poinformowany/a o obowiązku udziału w badaniach ewaluacyjnych 

prowadzonych przez Organizatora Projektu oraz podmioty zewnętrzne na zlecenie Instytucji 

Pośredniczącej, 

12. Zostałem/am uprzedzony/a o odpowiedzialności cywilnej (wynikającej z Kodeksu Cywilnego) 

za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, niniejszym oświadczam, że dane zawarte 

w  Formularzu Zgłoszeniowym oraz ww. informacje są zgodne ze stanem prawnym 

i  faktycznym. 

 

 

 

Oświadczam, iż zapoznałem/am się z Regulaminem Projektu: „Kierunek: ponowne zatrudnienie”, 

akceptuję jego warunki i zgodnie z wymogami jestem uprawniony/a do uczestnictwa w nim. 

 

 

 

 

Miejscowość, data ……………………………...…………… Podpis …………………………………….............. 

 

 


