
 
 

Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

WYPEŁNIA OSOBA PRZYJMUJĄCA ZGŁOSZENIE 

Nr formularza: Data wpływu: Podpis przyjmującego zgłoszenie: 

 

Formularz rekrutacyjny należy wypełnić czytelnie w języku polskim, elektronicznie lub 

odręcznie. Formularz należy własnoręcznie podpisać. 

Należy wypełnić wszystkie rubryki formularza rekrutacyjnego.  

W miejscu pustym □ należy zaznaczyć właściwą odpowiedź „krzyżykiem” X 

 

FORMULARZ REKRUTACYJNY 

Tytuł Projektu 
„Poszukiwana, Poszukiwany - w drodze do zatrudnienia na terenie gmin SSW 

w powiecie gryfińskim i pyrzyckim” 

Nazwa Programu Operacyjnego 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na 

lata 2014-2020 

Numer i nazwa Osi Priorytetowej w ramach 

Programu Operacyjnego 
Oś Priorytetowa 6 – Rynek Pracy 

Numer i nazwa Działania i Poddziałania dla Osi 

Priorytetowej 

Działanie 6.5 – Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, 

nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się w 

szczególnie trudnej sytuacji na runku pracy obejmujące pomoc w aktywnym 

poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji 

zawodowych 

Beneficjent Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców 

 

INFORMACJE OGÓLNE O KANDYDACIE NA UCZESTNIKA PROJEKTU 

Imię/Imiona  Nazwisko  

Data urodzenia  
Wiek (na dzień 
składania formularza) 

 

PESEL            Płeć  Kobieta  Mężczyzna 

ADRES ZAMIESZKANIA1 

Ulica  Nr budynku  Nr lokalu  

Kod pocztowy  Miejscowość  

Poczta  Gmina  

Powiat  Województwo Zachodniopomorskie 

OBSZAR ZAMIESZKANIA WG STOPNIA URBANIZACJI (DEGURBA) 

Obszar miejski (o dużej gęstości 

zaludnienia) □ 

Obszar miejski i podmiejski (o średniej 

gęstości zaludnienia) □ 
Obszar wiejski (o małej gęstości zaludnienia) □ 

DANE KONTAKTOWE 

Telefon kontaktowy  

Adres poczty elektronicznej  
(e-mail) 

 

 

                                                           
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”.  

 



 
 

WYKSZTAŁECENIE (Należy zaznaczyć właściwe pole przy jednym z wierszy poniżej) 

 Niższe niż podstawowe/brak – ISCED 0 (brak formalnego wykształcenia) 

 Podstawowe – ISCED 1 (kształcenie ukończone na poziomie szkoły podstawowej) 

 Gimnazjalne – ISCED 2 (kształcenie ukończone na poziomie szkoły gimnazjalnej) 

 Ponadgimnazjalne – ISCED 3 (kształcenie ukończone na poziomie szkoły średniej lub zasadniczej szkoły zawodowej) 

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

 
Wyższe – ISCED 5-8 (kształcenie ukończone na poziomie studiów krótkiego cyklu, studiów wyższych licencjackich, 
magisterskich, doktoranckich) 

 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO GRUPY DOCELOWEJ 

Należy zaznaczyć właściwe pole przy każdym z wierszy poniżej TAK NIE 

Oświadczam, że zamieszkuję na terenie jednej z gmin powiatu gryfińskiego lub pyrzyckiego, tj.: Banie, 

Cedynia, Chojna, Widuchowa, Moryń, Bielice, Kozielice, Lipiany, Przelewice, Warnice, Pyrzyce 
  

Oświadczam, że jestem osobą posiadającą status osoby biernej zawodowo2   

Oświadczam, że jestem osobą posiadającą co najmniej wiek 30 lat i więcej   

Oświadczam, że jestem osobą znajdującą się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:   

▪ osobą w wieku 50 lat i więcej   

▪ kobietą   

▪ osobą z niepełnosprawnościami3   

▪ osobą o niskich kwalifikacjach4   

 

STATUS OSOBY NA RYNKU PRACY 

Należy zaznaczyć właściwe pole przy każdym z wierszy poniżej TAK NIE 

Osoba bezrobotna zarejestrowana w ewidencji urzędów pracy5   

▪ osoba długotrwale bezrobotna6   

▪ inne   

Osoba bezrobotna niezarejestrowana w ewidencji urzędów pracy7   

                                                           
2 To osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). Za biernych zawodowo uznaje się m.in. studentów studiów stacjonarnych. 
Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu 
macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), uznawane są za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). 
Osoby prowadzące działalność na własny rachunek (w tym bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność członek rodziny) nie są uznawane za bierne zawodowo. 
3 Za osoby z niepełnosprawnościami uznaje się osoby w świetle przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 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. 2016 poz. 546, zpóźn. zm.), tj. osoby z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia. 
4 Osoby o niskich kwalifikacjach - osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie, tj. osoby posiadające wykształcenie ponadgimnazjalne, gimnaz jalne, 
podstawowe i brak wykształcenia. 
5 Osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia, która jest zarejestrowana w rejestrze urzędu pracy jako bezrobotna, zgodnie z 
zapisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 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), należy wykazywać jako osoby bezrobotne. 
6 Definicja pojęcia „długotrwale bezrobotny" różni się w zależności od wieku: młodzież (<25 lat) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy (>6 miesięcy). 
Dorośli (25 lat lub więcej) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy).  
7 Osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia, która nie jest zarejestrowana w re jestrze 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), należy 
wykazywać jako osoby bezrobotne. 



 
 

▪ osoba długotrwale bezrobotna   

▪ inne   

Osoba bierna zawodowo   

▪ osoba nieuczestnicząca w kształceniu lub szkoleniu8   

▪ osoba ucząca się9   

▪ inne   

Osoba pracująca   

 

 

STATUS W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU 

Należy zaznaczyć właściwe pole przy każdym z wierszy poniżej TAK NIE 

Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań10   

 

 

STATUS W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU – DANE WRAŻLIWE 

Należy zaznaczyć właściwe pole przy każdym z wierszy poniżej TAK NIE 

ODMOWA 

UDZIELENIA 

INFORMACJI 

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

pochodzenia11 
   

Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej12    

Osoba z niepełnosprawnościami (należy dołączyć odpowiednie orzeczenie lub inny 

dokument potwierdzający stan zdrowia) 
   

➔ stopień niepełnosprawności (proszę zaznaczyć właściwy, zgodnie z załączonym orzeczeniem): 

lekki □ umiarkowany □ znaczny □ 

➔ kod niepełnosprawności (proszę zaznaczyć właściwy, zgodnie z załączonym orzeczeniem): 

01 U □ 02 P □ 03 L □ 04 O □ 05 R □ 06 E □ 07 S □ 08 T □ 09 M □ 10 N □ 11 I □ 12 C □ 

 

 

 

                                                           
8 Osoba, która nie uczy się ani nie szkoli. W przypadku projektów realizowanych w osi I PO WER osobę niekształcącą się należy definiować jako osobę, która nie uczestniczy w 
kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym (kształcenie formalne w trybie stacjonarnym rozumiane jest jako kształcenie w systemie szkolnym na poziomie szkoły podstawowej, 
gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, jak również kształcenie na poziomie wyższym  w formie studiów wyższych lub doktoranckich realizowanych w trybie dziennym). 
Natomiast osobę nieszkolącą się jako osobę nieuczestniczącą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji 
zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy. W procesie oceny, czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie  kwalifikuje się do kategorii NEET, należy 
zweryfikować czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni. 
9 Osoba uczestnicząca w kształceniu formalnym. 
10 Osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań. 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. 
11 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. 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.  
12 Wskaźnik odnosi się do wszystkich grup uczestników w niekorzystnej sytuacji, takich jak osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Innym przykładem uczestników, których 
należy wykazać we wskaźniku są byli więźniowie, narkomani itp. 



 
 

ANALIZA POTRZEB WYNIKAJĄCYCH Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 

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

 

 

Jakie są Pana/Pani potrzeby wynikające z niepełnosprawności, których spełnienie mogłoby ułatwić Panu/Pani udział w zajęciach 

oferowanych w ramach niniejszego projektu? 

 

 

Czy ma Pan/Pani ograniczenia sprawnościowe (jeśli tak proszę wymienić jakie)? 

 

 

Czy potrzebuje Pan/Pani dostosowania materiałów szkoleniowych do swojej niepełnosprawności (np. większa czcionka)? 

 

 

 

POZIOM MOJEJ MOTYWACJI DO AKTYWNEGO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE (proszę zaznaczyć na skali) 

1 niska 2 3 4 5 bardzo wysoka 

 

DO FORMULARZA REKRYTACYJNEGO DOŁĄCZAM: TAK NIE 

Załącznik nr 3 do Regulaminu – Oświadczenie o spełnieniu kryteriów udziału w projekcie   

Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności (w przypadku osób niepełnosprawnych) lub 

inny dokument potwierdzający stan zdrowia 
  

 

Ja niżej podpisany/a Oświadczam, że: 

1. Samodzielnie, z własnej inicjatywy zgłaszam chęć udziału w projekcie „Poszukiwana, Poszukiwany - w drodze do zatrudnienia na 

terenie gmin SSW w powiecie gryfińskim i pyrzyckim” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. 

2. Zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie i akceptuję warunki w nim zawarte, w tym spełniam 

warunki uczestnictwa w projekcie.  

3. Zostałem/am poinformowany/a, że złożenie formularza rekrutacyjnego nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału 

w projekcie. 

4. Zostałem/am poinformowany/a, że projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

5. Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu 

(zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia 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 osobowych) (Dz. Urz. 

UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), wyłącznie w celu realizacji projektu pn. „Poszukiwana, Poszukiwany - w drodze do zatrudnienia 

na terenie gmin SSW w powiecie gryfińskim i pyrzyckim” w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia 

wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach  

RPO WZ 2014-2020. 

6. Uprzedzony/a o odpowiedzialności cywilnej (wynikającej z Kodeksu Cywilnego) za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, 

niniejszym oświadczam, że ww. informacje oraz dane zawarte w formularzu rekrutacyjnym są zgodne ze stanem prawnym  

i faktycznym i zobowiązuję się do bezzwłocznego poinformowania Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Gryfinie oraz 

Centrum Psychologiczne Rozwoju, Edukacji i Doradztwa Marzena Glinka w Szczecinie, o zmianach danych zawartych w formularzu 

rekrutacyjnym. 

 

 

 
…………….…...…………………….…………….…………………… 

data i czytelny podpis Kandydata 


