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Załącznik nr 1 do Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa 
 

Formularz zgłoszeniowy do projektu „Młodzi - na podbój rynku pracy!” 

nr projektu POWR.01.02.01-06-0027/16 realizowanego 
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

 
UWAGA! Przed rozpoczęciem wypełniania Formularza zgłoszeniowego do projektu należy 
zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Młodzi - na podbój rynku 
pracy!”. Formularz zgłoszeniowy do projektu należy wypełnić w sposób czytelny. Dane 
kandydata/kandydatki należy wypełnić drukowanymi literami. 
 

ZAKRES DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA/KANDYDATKI  

Dane 

kandydata/ 

kandydatki 

Lp.  DANE KANDYDATA/KANDYDATKI 
 

1 Imię/Imiona     ……………………………………………………. 
 

2 Nazwisko       ……………………………………………………… 
 

3 Płeć                 kobieta            mężczyzna 
 

 

4 
Wiek w chwili wypełniania formularza          ………………… 

 

5 

 

PESEL 

 

 

Miejsce 

zamieszkania 

6 
Obszar 

 miejski            wiejski 

 

7 Województwo    …………………………………………………… 
 

8 Powiat               ……………………………………………………… 
 

9 Gmina                ……………………………………………………… 

 

10 Kod pocztowy/Miejscowość  ……………………………………. 
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11 Adres zamieszkania  
(ulica, numer lokalu)    ………………………………………………………….... 

 

Dane 

kontaktowe 

12 
 
Telefon kontaktowy      ……............................................................................ 

 

13 
 
Adres poczty elektronicznej (e-mail)   ………………………………………….. 

 

Wykształcenie 14 

Wykształcenie (proszę zakreślić prawidłowe poprzez postawienie znaku „X” przy 

wybranej odpowiedzi):  

 Brak (Brak formalnego wykształcenia) 

 Podstawowe (Kształcenie ukończone na poziomie szkoły podstawowej) 

 Gimnazjalne (Kształcenie ukończone na poziomie szkoły gimnazjalnej)  

 Ponadgimnazjalne (Kształcenie ukończone na poziomie szkoły średniej lub 

zasadniczej szkoły zawodowej) 

 Policealne (Kształcenie ukończone na poziomie wyższym niż kształcenie na 

poziomie szkoły średniej, które jednocześnie nie jest wykształceniem wyższym) 

 Wyższe krótkiego cyklu (Kształcenie ukończone na poziomie studiów krótkiego 

cyklu, które jednocześnie nie jest wykształceniem wyższym licencjackim, 

magisterskim i doktoranckim, np. studium itp.) 

 Wyższe licencjackie (Kształcenie ukończone na poziomie studiów wyższych 

licencjackich) 

 Wyższe magisterskie (Kształcenie ukończone na poziomie studiów wyższych 

magisterskich) 

 Wyższe doktoranckie (Kształcenie ukończone na poziomie studiów wyższych 

doktoranckich) 
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Status na rynku 

pracy 
15 

 bezrobotny (a) niezarejestrowany(a) w urzędzie pracy 

w tym długotrwale bezrobotny(a)* 

 Tak   Nie  

 bezrobotny(a) zarejestrowany(a) w urzędzie pracy 

w tym długotrwale bezrobotny(a)* 

 Tak   Nie  

* definicja długotrwale bezrobotny (a): osoby bezrobotne nieprzerwanie przez 

okres ponad 6 miesięcy w przypadku osób poniżej 25 lat lub osoby bezrobotne 

nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy w przypadku wieku 25 lat lub 

więcej. 

 bierny(a) zawodowo* 

nie pracuję, nie jestem zarejestrowany(a) w urzędzie pracy i nie poszukuję pracy.  

* Dodatkowo jako osoby bierne zawodowo uznaje się studentów studiów 

niestacjonarnych (studia wieczorowe, zaoczne) oraz osoby będące na urlopie 

wychowawczym w obu przypadkach tylko wtedy gdy nie są zarejestrowane jako 

osoby bezrobotne 

 

Dane wrażliwe 

16 

Posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności * 

 Tak   Nie  Odmowa podania informacji 

*Jeśli tak, obowiązkowo należy do niniejszego Formularza dołączyć właściwe 

orzeczenie (lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem)  

o niepełnosprawności w rozum. ust. z dn. 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji… lub 

orzeczenie/inny dok. z ust. o ochronie zdrowia psychicznego.  

Jeżeli nie istnieje możliwość dostarczenia ww. orzeczenia, konieczne jest 

dostarczenie oświadczenia Uczestnika Projektu bądź jego opiekuna prawnego 

potwierdzające powyższe. 

 

17 

Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego 

pochodzenia 

 Tak          Nie          Odmowa podania informacji 

18 
Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań 

 Tak          Nie          Odmowa podania informacji 
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19 

Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących? 

 Tak          Nie          Odmowa podania informacji 

w tym, w gospodarstwie domowym z dziećmi na utrzymaniu? 

 Tak          Nie          Odmowa podania informacji 

20 

Osoba żyjąca w gospodarstwie domowym składającym się z jednej osoby 

dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu? 

 Tak          Nie          Odmowa podania informacji 

Potrzeby 

szkoleniowe 
21 

Proszę wskazać jedno szkolenie/ kurs, którym jest Pan/ Pani zainteresowany/a 

najbardziej? 

 Szkolenie sprzedażowe z obsługą komputera i kasy fiskalnej 

 Szkolenie komputerowe z ECDL 

 Opiekun osoby starszej 

Określenie 

aktywności 

edukacyjnej 

22 

Czy brał Pan/i kiedykolwiek udział w innych projektach/szkoleniach/ kursach? 

 Tak            Nie 

Czy zakończył Pan/i udział w innych szkoleniach zgodnie z harmonogramem?  

 Tak            Nie 

Jeśli tak, proszę podać datę ukończenia szkolenia 

…………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………… 

Jeśli nie, proszę napisać jaki był powód przerwania udziału w szkoleniu 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 

Krótko uzasadnij: DLACZEGO CHCESZ ZOSTAĆ PRZYJĘTY/A DO UDZIAŁU W PROJEKCIE: 
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Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że: 

 

1) Zapoznałem/am się z zasadami rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie „Młodzi - 

na podbój rynku pracy!” zawartymi w Regulaminie Rekrutacji i Uczestnictwa, 

akceptuję wszystkie postanowienia ww. Regulaminu oraz spełniam kryteria 

uczestnictwa w projekcie określone w ww. Regulaminie. 

2) Zostałem/am poinformowany/a, że projekt realizowany jest w ramach Osi 

priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój (POWER) 2014-2020, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych 

pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy i współfinansowany w ramach 

Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

3) Wyrażam wolę dobrowolnego uczestnictwa w projekcie „Młodzi - na podbój rynku 

pracy!” oraz zgodę na udział w postępowaniu rekrutacyjnym. 

4) Deklaruję uczestnictwo we wszystkich formach wsparcia w projekcie, równocześnie 

zobowiązuję się, iż w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie niezwłocznie 

poinformuję o tym fakcie Projektodawcę. 

5) Jestem świadoma/y, iż wypełnienie formularza rekrutacyjnego nie jest 

równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w projekcie. 

6) Oświadczam, że nie jestem zatrudniony/a na podstawie umowy o pracę, powołania, 

wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę oraz na podstawie umów prawa 

cywilnego, a także nie prowadzę działalności gospodarczej ani rolniczej. 

7) Zostałem poinformowany/a o możliwości odmowy podania danych wrażliwych 

dotyczących mojego statusu społecznego (niepełnosprawności, przynależności 

narodowej lub etnicznej, faktu bycia migrantem, osobą obcego pochodzenia, lub 

pozostawania w niekorzystnej sytuacji społecznej). 

8) Zobowiązuję się do natychmiastowego informowania Projektodawcy o zmianie 

jakichkolwiek danych osobowych i kontaktowych wpisanych w formularzu 

zgłoszeniowym oraz o zmianie swojej sytuacji zawodowej, (np. podjęcie 

zatrudnienia). 
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9) Zobowiązuję się do przekazania informacji o mojej sytuacji na rynku pracy do 4 

tygodni od zakończenia udziału w projekcie. 

10)  Zobowiązuję się do dostarczenia dokumentów (np. umowa o pracę, umowa 

zlecenie) potwierdzających osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej lub społeczno 

– zatrudnieniowej do 3 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie. 

11) Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej za złożenie nieprawdziwego 

oświadczenia lub zatajenie prawdy niniejszym oświadczam, że dane zawarte 

w formularzu zgłoszeniowym są zgodne z prawdą. 

12) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych  

w formularzu zgłoszeniowym zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.  

o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

Administratorem danych jest Instytut Rozwiązań Biznesowych z siedzibą  

w Biłgoraju i biurem projektu w Zamościu przy ul. Przemysłowej 4 pok. 2. Celem 

przetwarzania danych jest przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego do 

projektu Młodzi na podbój rynku pracy!”.  

 

 

…..……………………………… …………………………………………... 

Miejscowość i data Czytelny podpis kandydatki/kandydata 

 


