
 
 

  

  Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie  
„Nie zwalniaj tempa!” Nr RPPK.07.01.00-18-0060/20 

 
 

 
 

 

FORMULARZ REKRUTACYJNY 

Prosimy wypełnić czytelnie, DRUKOWANYMI literami 

Projekt „Nie zwalniaj tempa!” 
nr RPPK.07.01.00-18-0060/20 

 
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 
Oś priorytetowa VII: Regionalny rynek pracy  

Działanie 7.1: Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy-projekty konkursowe 

 

DANE KANDYDATA/KI 
Proszę zaznaczyć znakiem „x” i/lub uzupełnić 

Imię (Imiona) 
i Nazwisko 

 

Wiek  Płeć  kobieta   mężczyzna 

Pesel  

Wykształcenie 

 

 ISCED 0 Brak  

 ISCED 1 Podstawowe  

 ISCED 2 Gimnazjalne 

 ISCED 3 Ponadgimnazjalne (liceum, technikum, szkoła zawodowa) 

 ISCED 4 Policealne 

 ISCED 5-8 Wyższe 

 

DANE KONTAKTOWE 

 
 
 
 

Adres zamieszkania 
według Kodeksu 

Cywilnego1 

Województwo: 

Powiat: 

Gmina: 

Miejscowość: 

Kod pocztowy: 

Ulica: 

Numer domu: 

Numer lokalu: 

 
1 Zgodnie z art. 25 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93), „Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest 
miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu”. 

 

Data wpływu: 

Podpis osoby przyjmującej formularz rekrutacyjny: 



 
 

  

Adres do 
korespondencji 

(proszę podać, jeśli jest 
inny niż adres 
zamieszkania): 

  Województwo: 

  Powiat: 

  Gmina: 

  Miejscowość: 

  Kod pocztowy: 

  Ulica: 

  Numer domu: 

  Numer lokalu: 

Telefon kontaktowy  

Adres e-mail  

 

STATUS NA RYNKU PRACY 

(zaznaczyć znakiem „x” wszystkie opcje, które dotyczą) 

Oświadczam, że jestem osobą: 

 

 bezrobotną2, w tym: 
 zarejestrowaną w  ewidencji urzędów pracy, w tym: 

    długotrwale bezrobotną   
      (osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad   
      12 miesięcy) 

 niezarejestrowaną w  ewidencji urzędów pracy,  
w tym: 
    długotrwale bezrobotną   
      (osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad   
      12 miesięcy) 

 bierną zawodowo3, w 

tym: 

 uczącą się 

 nieuczestniczącą w kształceniu lub szkoleniu 

 inną 
…………………………………………………………………….
. 

 

 
KRYTERIA FORMALNE 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO GRUPY DOCELOWEJ.  
Należę do co najmniej jednej z poniższych grup.  

 
Oświadczam, że: 

 

1. Jestem osobą w wieku 50 lat i więcej  
 tak 
 nie 

 
2 Osoba bezrobotna (tj. pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia), która jest zarejestrowana w rejestrze 
urzędu pracy jako bezrobotna.Studenci studiów stacjonarnych uznawani są za osoby bierne zawodowo, nawet jeśli spełniają kryteria dla bezrobotnych 
zgodnie z ww. definicją. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie 
pobierają świadczeń z tytułu urlopu), uznawane są za osoby bezrobotne. Definicja nie uwzględnia studentów studiów stacjonarnych, nawet jeśli spełniają 
powyższe kryteria. 
3 Osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje i nie jest bezrobotna). Studenci studiów stacjonarnych uznawani są za osoby 
bierne zawodowo. Osobabędąca 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 zarejestrowana już jako bezrobotna 
(wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). Osoba prowadząca działalność na własny rachunek (w tym członek rodziny bezpłatnie pomagający 
osobie prowadzącej działalność) nie jest uznawana za bierną zawodowo. 
 

 



 
 

  

2. Jestem kobietą 
 tak 
 nie 

3. 
Jestem osobą z niepełnosprawnościami  
(jako załącznik przedkładam kopię orzeczenia o niepełnosprawności 
/opinię o stanie zdrowia – jeśli dotyczy) 

 tak 
 nie 

4. 
Jestem osobą długotrwale bezrobotną  
(tj. osoba bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy) 

 tak 
 nie 

5. Jestem osobą o niskich kwalifikacjach (do ISCED 3 włącznie) 4 
 tak 
 nie 

6. 

Jestem bezrobotnym mężczyzną w wieku 30-49 lat, który nie 
należy do grup wymienionych w pkt. 1-5 
(tj. posiadam wykształcenie ISCED 4 lub więcej, nie jestem długotrwale 
bezrobotny, nie jestem osobą z niepełnosprawnościami) 

 tak 
 nie 

 

 
KRYTERIA PREMIUJĄCE 

 
Oświadczam, że: 

 

1. 
Jestem rolnikiem / członkiem rodziny podlegającym 
ubezpieczeniu emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia 
gospodarstwa rolnego, chcący odejść z rolnictwa5 

 tak (+6 pkt.) 
 nie 

2. 
Jestem rodzicem / opiekunem prawnym posiadającym, co 
najmniej 3 dzieci w wieku do 18 r.ż. 

 tak (+6 pkt.) 
 nie 

3. 

Jestem osobą zamieszkującą na obszarach miast średnich  
( tj. na terenie następujących miejscowości: Dębica, Jarosław, Jasło, 
Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, 
Stalowa Wola, Tarnobrzeg) 

 tak (+6 pkt.) 
 nie 

4. 

Korzystałem/am ze wsparcia z zakresu włączenia społecznego 
realizowanego w ramach celu tematycznego 9 w Regionalnym 
Programie Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-
2020 

 tak (+3 pkt.) 
 nie 

5. Jestem kobietą 
 tak (+3 pkt.) 
 nie 

6. 
Jestem osobą z niepełnosprawnościami  
(jako załącznik przedkładam kopię orzeczenia o niepełnosprawności 
/opinię o stanie zdrowia – jeśli dotyczy) 

 tak (+3 pkt.) 
 nie 

7. Jestem osobą w wieku 50 lat i więcej  
 tak (+1 pkt.) 
 nie 

8. 
Jestem osobą długotrwale bezrobotną  
(tj. osoba bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy) 

 tak (+1 pkt.) 
 nie 

 
4 Zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014- 2020 osoby „posiadające wykształcenie na 
poziomie do ISCED 3 włącznie”. Biorąc pod uwagę polski system klasyfikacji ISCED 1997 do kategorii osób o niskich kwalifikacjach zaliczają się osoby, które 
zakończyły edukację na poziomie 1,2 lub 3.  
- poziom 1: Szkoła podstawowa, 
- poziom 2A: Gimnazjum, 
- poziom 3A: Liceum ogólnokształcące, Liceum profilowane; Technikum, Uzupełniające  
 liceum ogólnokształcące, Technikum uzupełniające, 
- poziom 3C: Zasadnicza szkoła zawodowa. 
5 osoba podlegająca ubezpieczeniu emerytalno rentowemu na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2020 r. poz. 
174) (KRUS), zamierzająca podjąć zatrudnienie lub inną działalność pozarolniczą, objętą obowiązkiem ubezpieczenia społecznego na podstawie ustawy z dnia 13 
października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 300, z późn. zm.) (ZUS); 



 
 

  

9. Jestem osobą o niskich kwalifikacjach (do ISCED 3 włącznie) 4 
 tak (+1 pkt.) 
 nie 

 

POZOSTAŁE DANE 
Proszę zaznaczyć znakiem „x” 

Osoba należąca o mniejszości narodowej lub etnicznej, 
migrant, osoba obcego pochodzenia 6(dane wrażliwe) 

 tak   
 nie 
 odmowa odpowiedzi 

Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do 
mieszkań 7(dane wrażliwe) 

 tak   
 nie 
 odmowa odpowiedzi 

Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej8  tak   
 nie 
 odmowa odpowiedzi 

Sprawuję opiekę nad dzieckiem/osobą zależną 
 tak 
 nie 

ANKIETA POTRZEB/USPRAWNIEŃ DLA OŚÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI (jeśli 
dotyczy) 

Jakie są Pana/Pani potrzeby wynikające z niepełnosprawności, których spełnienie mogłoby 
ułatwić Panu/Pani udział w zajęciach oferowanych w ramach niniejszego projektu?  

(np. harmonogram zajęć, wyposażenie sali szkoleniowej itp.). 

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

………………………… 

Jakie problemy/bariery wynikające z posiadanej niepełnosprawności dostrzega Pan/Pani w 
związku ze swoim udziałem w projekcie? 

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

………………………… 

 
 

 
6 Migranci-cudzoziemcy na stale mieszkający w danym państwie, obywatele obcego pochodzenia lub obywatele należący do mniejszości. Pod uwagę bierze się 
również migrantów powrotnych, tj. osoby, które powróciły do Polski z pobytu zagranicą, bądź pracowały/uczyły się/przebywały za granicą powyżej 3 miesięcy oraz 
posiadają obywatelstwo polskie oraz imigrantów, tj. osób, które przybyły do Polski w celu osiedlenia się i podjęcia aktywności ekonomicznej; 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; Zgodnie z prawem krajowym mniejszości narodowe to 
mniejszość: białoruska, czeska, litewska, niemiecka, ormiańska, rosyjska, słowacka, ukraińska, żydowska. Mniejszości etniczne: karaimska, łemkowska, romska, 
tatarska; 
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) 3. Niezabezpieczone zakwaterowanie (osoby posiadające niepewny najem z nakazem eksmisji, osoby zagrożone przemocą) 4. 
Nieodpowiednie warunki mieszkaniowe (konstrukcje tymczasowe, mieszkania substandardowe -lokale nienadające się do zamieszkania wg standardu krajowego, 
skrajne przeludnienie). Osoby dorosłe mieszkające z rodzicami nie powinny być wykazywane we wskaźniku, chyba że wszystkie te osoby są bezdomne lub mieszkają 
w nieodpowiednich i niebezpiecznych warunkach. 
8 Przykładem takiego uczestnika może być osoba z wykształceniem na poziomie ISCED 0 (przez co należy rozumieć brak ukończenia poziomu ISCED 1) i jest poza 
wiekiem typowym dla ukończenia poziomu ISCED 1. Innym przykładem uczestników, których należy wykazać we wskaźniku są byli więźniowie, narkomani, osoby 
zamieszkujące na terenie wiejskim, osoby przebywające w gospodarstwie domowym bez osób pracujących, osoby żyjące w gospodarstwie domowym składającej się 
z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu 

 



 
 

  

OŚWIADCZENIA 

Ja, niżej podpisany/podpisana oświadczam, że: 
 
1. Przynależę do grupy docelowej i spełniam kryteria kwalifikowalności. 
2. Zapoznałem/zapoznałam się z dokumentacją rekrutacyjną w tym z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa 

w projekcie oraz dokumentacją projektową i zobowiązuję się do przestrzegania ich zapisów. 
3. Zapoznałem/zapoznałam się z kryteriami kwalifikacji do udziału w projekcie oraz z zasadami rekrutacji 

i udziału w Projekcie „Nie zwalniaj tempa!” zawartymi w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa 
w projekcie, akceptuję wszystkie postanowienia ww. Regulaminu oraz spełniam kryteria uczestnictwa 
w projekcie określone w ww. Regulaminie. 

4. Przyjmuję do wiadomości, że podane przeze mnie informacje mogą zostać zweryfikowane przez 
Beneficjenta projektu pod względem ich zgodności z prawdą i stanem faktycznym w instytucjach takich jak 
np. ZUS. 

5. Akceptuję fakt, że złożenie przeze mnie Formularza rekrutacyjnego nie jest równoznaczne 
z zakwalifikowaniem do Projektu. W przypadku nie zakwalifikowania się do udziału w Projekcie nie będę 
wnosił/wnosiła żadnych roszczeń ani zastrzeżeń do Beneficjenta projektu – Centrum Doskonalenia Kadr 
Ewa Perlińska. 

6. Zobowiązuję się, iż w ciągu 4 tygodni po zakończeniu udziału w Projekcie udostępnię dane dot. mojego 
statusu na rynku pracy oraz informację nt. udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji 
lub nabycia kompetencji. 

7. Zobowiązuję się, iż w ciągu 3 miesięcy (przez 3 miesiące jest rozumiany okres 90 dni kalendarzowych) po 
zakończeniu udziału w Projekcie udostępnię dane dot. mojego statusu na rynku pracy oraz w przypadku 
podjęcia zatrudnienia dostarczę dokumenty potwierdzające ten fakt. Przez podjęcie zatrudnienia rozumie 
się stosunek pracy, stosunek cywilnoprawny bądź rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej. 

8. Zobowiązuję się do natychmiastowego informowania Beneficjenta projektu o zmianie jakichkolwiek danych 
podanych w dokumentach rekrutacyjnych w tym danych osobowych i kontaktowych wpisanych  
w Formularzu rekrutacyjnym oraz o zmianie swojej sytuacji zawodowej (np. podjęcie zatrudnienia). 

9. Nie biorę udziału w innym projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 

10. Wyrażam zgodę na przekazywanie mi informacji drogą telefoniczną i/lub elektroniczną (e-mail). 
11. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku przez firmę Centrum Doskonalenia Kadr 

Ewa Perlińska, w celu realizacji, monitoringu, ewaluacji, kontroli i promocji projektu realizowanego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 
2017r., poz. 880 z późn. zm.). Jednocześnie oświadczam, iż zostałem/zostałam poinformowany 
/poinformowana o celu wykorzystania mojego wizerunku. 

12. Zostałem/zostałam poinformowany/poinformowana, że Projekt jest finansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

13. Zostałem/zostałam poinformowany/poinformowana, że oferowane w ramach projektu formy wsparcia mogą 
się odbywać poza moim miejscem zamieszkania. 

14. Wyrażam zgodę na udział w badaniach ankietowych, ewaluacyjnych związanych z realizacją ww. projektu.  
15. Zostałem/zostałam poinformowany/poinformowana o możliwości odmowy podawania danych wrażliwych tj. 

danych rasowych i etnicznych oraz dotyczących stanu zdrowia. 
16. Wyrażam zgodę na prowadzenie wobec mojej osoby dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
17. Odnośnie gromadzenia i przetwarzania danych osobowych: 
a) Wyrażam dobrowolnie zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie moich danych osobowych 

(w tym tzw. danych wrażliwych) zawartych w niniejszym formularzu [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”], do celów związanych z przeprowadzeniem rekrutacji a także realizacji 
wsparcia w postaci indywidualnego i grupowego poradnictwa zawodowego, szkoleń zawodowych, staży 
zawodowych, pośrednictwa pracy, monitoringu i ewaluacji projektu oraz w zakresie niezbędnym do 
wywiązania się Beneficjenta projektu z obowiązków sprawozdawczych związanych z realizowanym 



 
 

  

projektem. Moja zgoda obejmuje również przetwarzanie danych, o których mowa  
w punkcie a) w przyszłości, pod warunkiem, że nie zostanie zmieniony cel przetwarzania. 

b) Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, obejmujących informacje 
wymienione w punkcie a) przez Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska do celów sprawozdawczych  
z realizacji danego wsparcia, w którym wezmę udział oraz monitoringu i ewaluacji projektu. 

c) Oświadczam, że zostałem/zostałam poinformowany/poinformowana o prawie dostępu do treści swoich 
danych osobowych oraz ich poprawiania. 

18. Uprzedzony/a o odpowiedzialności cywilnej (wynikającej z Kodeksu Cywilnego) za składanie oświadczeń 
niezgodnych z prawdą, niniejszym oświadczam, że informacje zawarte w Formularzu zgłoszeniowym są 
zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.  

 
 
 

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

……………………………………………………. 
             Podpis Kandydata/Kandydatki 

 

 

 

Do Formularza rekrutacyjnego dołączam następujące załączniki9: 

 

  Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające status osoby na rynku 
pracy na dzień przystąpienia do projektu (jeżeli dotyczy). 

 
  Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające status osoby bezrobotnej  
z podaniem okresu przebywania w rejestrze (jeżeli dotyczy). 

 
 Kserokopia orzeczenia o nadanym stopniu niepełnosprawności lub inny dokument 
poświadczający stan zdrowia (jeżeli dotyczy). 

 
  Oświadczenie potwierdzające spełnienie kryteriów formalnych. 

 
  Oświadczenie potwierdzające spełnienie kryteriów premiujących. 

 
 
 
 
 

 
9 Proszę postawić X przy załącznikach, które dotyczą Kandydata/Kandydatki. 


