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FORMULARZ REKRUTACYJNY 

 
do projektu „Wsparcie społeczności lokalnych w obszarach rewitalizowanych Dąbrowy 

Górniczej. Etap I" 
 

 
DANE OSOBY KANDYDUJĄCEJ DO UDZIAŁU W PROJEKCIE 

IMIĘ (IMIONA)  PŁEĆ 
(K/M) 

 

NAZWISKO  

DATA URODZENIA  WIEK  MIEJSCE 
URODZENIA 

 

PESEL  

MIEJSCE  
ZAMIESZKANIA 

ULICA  

NR DOMU  NR LOKALU  

MIEJSCOWOŚĆ  
 

KOD  
POCZTOWY 

      -          

GMINA  

POWIAT  

WOJEWÓDZTWO  

TELEFON 
KONTAKTOWY 
(stacjonarny/komórkowy) 

 

ADRES E-MAIL  

WYKSZTAŁCENIE  
(PROSZĘ WSTAWIĆ 
ZNAK „X” WE 
WŁAŚCIWYM POLU) 

BRAK  

PODSTAWOWE  

GIMNAZJALNE  

PONADGIMNAZJALNE ŚREDNIE           ZASADNICZE  
ZAWODOWE   

POMATURALNE (osoby, które 
ukończyły szkołę policealną,  
ale nie ukończyły studiów wyższych) 

 

WYŻSZE (ukończone studia wyższe)  

INFORMACJE 
DOTYCZĄCE  
ZDROWIA 

Posiadam orzeczenie o stopniu 
niepełnosprawności: 
 
               TAK                       NIE  
         (zaznacz w jakim stopniu) 

w stopniu lekkim   
 
w stopniu umiarkowanym  
 
w stopniu znacznym  
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STATUS UCZESTNIKA/KI  NA RYNKU PRACY W CHWILI PRZYSTĘPOWANIA DO PROJEKTU 

(zaznacz „X” w odpowiednim polu) 

Osoba bezrobotna                  TAK   (wybierz poniżej)                                                NIE  
 

   osoba niezarejestrowana w ewidencji urzędu pracy (pozostająca bez pracy, gotowa do jej podjęcia i aktywnie 
poszukująca pracy, jednak nie zarejestrowana w urzędzie pracy) 
 
   osoba zarejestrowana w ewidencji urzędu pracy (należy załączyć aktualne zaświadczenie z PUP) 
W tym jestem osobą należącą do III profilu pomocy                 TAK                                NIE  
 

Osoba bierna zawodowa 

Bierna zawodowo (tzn. nie pracuje i nie jest bezrobotna) np. studenci studiów 
stacjonarnych lub 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), chyba że 
są zarejestrowani już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma 
pierwszeństwo) 
 
TAK   (wybierz poniżej)                                                NIE  

 osoba ucząca się 
 osoba nie uczestnicząca w kształceniu lub szkoleniu 
 inne 

 
 

INFORMACJE DOTYCZĄCE STATUSU (zaznacz „X” w odpowiednim polu) 

POUCZONY/-A O ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ 

NIEZGODNYCH Z PRAWDĄ OŚWIADCZAM, ŻE: 
TAK NIE 

Jestem osobą należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrantem , osoba obcego 
pochodzenia 

  

Jestem osobą bezdomną lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań   

Jestem osobą z niepełnosprawnościami   

 
Jestem osobą o innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione) 
 
JEŻELI TAK, – JAKIEJ?.................................................................................................................. 
 

  

 
 

 
Ponadto oświadczam, że: 
 
- zapoznałem/-am się z zasadami rekrutacji oraz udziału w Projekcie  "Wsparcie społeczności lokalnych 
w obszarach rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej. Etap  I” zawartymi w Regulaminie rekrutacji i 
uczestnictwa, akceptuję wszystkie postanowienia ww. Regulaminu i spełniam kryteria uczestnictwa w 
projekcie określone w ww. Regulaminie; 
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- zostałem/-am poinformowany/-a, że udział w projekcie jest bezpłatny i wyrażam wolę dobrowolnego 
uczestnictwa; 
- wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym Formularzu do 
celów związanych z rekrutacją 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); 
- oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-a, że projekt jest współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; 
-Oświadczam, że jako uczestnik/czka projektu „Wsparcie społeczności lokalnych w obszarach 
rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej. Etap I” zobowiązuje się do dostarczenia dokumentów 
potwierdzających osiągniecie efektywności społeczno-zatrudnieniowej i/lub uczestniczenia w 
badaniach ewaluacyjnych związanych z określeniem osiągniętych wskaźników efektywności 
społeczno-zatrudnieniowej po opuszczeniu projektu. 
 
 
Prawdziwość zawartych danych w formularzy rekrutacyjnym potwierdzam własnoręcznym podpisem. 

 
  
 
 
..............................................., dnia .........................   .................................................... 

Miejscowość       czytelny podpis Kandydata/Kandydatki  
 


