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Projekt „Twoja szansa na zatrudnienie” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego  na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach  

Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie  

 

 

Data wpływu formularza rekrutacyjnego: …………………..    

Nr formularza rekrutacyjnego: ……………  

 

 

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE 

„Twoja szansa na zatrudnienie” 
 
 

                                          
1. INFORMACJE DOTYCZĄCE KANDYDATA DO PROJEKTU 

 

Nazwisko i imię 

 

 

PESEL 

 

 

Płeć □ kobieta                          □ mężczyzna 

 

 

 

 

 

Adres zamieszkania 

 

Województwo …………………………………………….. 

Powiat …………………………………………………….. 

Miejscowość / kod pocztowy 

………………………………………………………........... 

Ulica ………………………………………………………. 

Nr domu / lokalu ………………………………………….. 

 Telefon kontaktowy  

Adres e-mailowy  

 

2. KRYTERIA DOSĘPU - PRZYNALEŻNOŚĆ DO GRUPY DOCELOWEJ  
 

UWAGA: PRZED WYPEŁNIENIEM PONIŻSZEGO POLA PROSZĘ ZAPOZNAĆ SIĘ Z DEFINICJAMI 
Osoby powyżej 29 roku życia/ w wieku 30 lat i więcej - to osoby, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie miały 
ukończone 30 lat (od dnia 30 urodzin). Wiek uczestnika ustala się na podstawie daty urodzenia w dniu rozpoczęcia 
udziału w projekcie.   
Osoby od 50 roku życia - to osoby, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie miały ukończone 50 lat (od dnia 50 
urodzin). Wiek uczestnika ustala się na podstawie daty urodzenia w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie.   
Osoby o niskich kwalifikacjach – osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 – wykształcenie 
ponadgimnazjalne (włącznie). 
Osoby bierne zawodowo - to osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są 
bezrobotne). Studenci studiów stacjonarnych uznawani są za osoby bierne zawodowo. Osoby będące na urlopie 
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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). Status na rynku pracy jest określany w dniu rozpoczęcia 
uczestnictwa w projekcie. 
Osoby bezrobotne - osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia. 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. Osobę w wieku emerytalnym (w tym osobę, która osiągnęła 
wiek emerytalny, ale nie pobiera świadczeń emerytalnych) oraz osobę pobierającą emeryturę lub rentę, która spełnia warunki 
definicji wskaźnika dot. osób bezrobotnych objętych wsparciem (tj. pozostaje bez pracy, jest gotowa do podjęcia pracy i aktywnie 
poszukuje zatrudnienia) należy traktować jako bezrobotną. Status na rynku pracy określany jest w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w 
projekcie. 
Osoby długotrwale bezrobotne - osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy. Do okresu pozostawania bez 
pracy wlicza się również okres przed rejestracją w urzędzie pracy. Status na rynku pracy jest określany w dniu rozpoczęcia 
uczestnictwa w projekcie.  
Osoby poszukujące pracy - osoby niepracujące, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia. Mogą to być osoby 
zarejestrowane jako bezrobotne w PUP lub niezarejestrowane, lecz spełniające powyższe przesłanki. Osoby poszukujące pracy (w 
tym zarejestrowane w urzędzie pracy) mogą być uczestnikami projektu pod warunkiem pozostawania bez zatrudnienia. Status na 
rynku pracy jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie. 
 

Status osoby na rynku pracy 

( możliwy jest wybór jednej opcji) 

 

1. osoba bezrobotna: 

□  zarejestrowana w Urzędzie Pracy  posiadająca  status os. bezrobotnej , 

lub 

□  niezarejestrowana  w Urzędzie Pracy, niezatrudniona, gotowa do podjęcia 

pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia, w tym wlicza się osoby  na urlopie 
macierzyńskim/rodzicielskim nie pobierające świadczeń z tytułu urlopu, 
emeryta, rencistę). 
2. osoba bierna zawodowo -  pozostająca bez zatrudnienia, niezarejestrowana 
w Urzędzie Pracy, nie poszukuje lub poszukuje  pracy, ale nie jest  nie gotowa  
do jej podjęcia, w tym wlicza się  studentów  studiów stacjonarnych, os. na 
urlopie wychowawczym, emeryta, rencistę, os. pobierająca   świadczenia z 
opieki społecznej . 
3.osoba  poszukująca pracy – nie pracuje, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie 
poszukuje zatrudnienia( np. pobiera  rentę z ZUS przyznaną na stałe z tytułu 
niepełnosprawności powstałej przed 16 r. ż, pobiera  stały zasiłek socjalny z 
opieki społecznej, pobiera rentę rodzinną nie przekraczającą  połowy 
minimalnego wynagrodzenia):  

□ zarejestrowana w Urzędzie Pracy jako poszukujące pracy, niezatrudniona 

lub 

□ niezarejestrowana  w Urzędzie Pracy  ale poszukuje pracy, niezatrudniona 

Osoba w wieku powyżej  

29 lat    □ tak                          □ nie               

Osoba zamieszkująca w rozumieniu 

przepisów KC na terenie jednego z 

powiatów: jasielskiego, 

strzyżowskiego, brzozowskiego, 

przemyskiego ziemskiego, leskiego, 

bieszczadzkiego, niżańskiego, 

lubaczowskiego, kolbuszowskiego, 

leżajskiego, przeworskiego woj. 

podkarpackiego 

   □ tak                          □ nie              

 

3. SPEŁNIENIE KRYTERIÓW PREMIUJĄCYCH 

 
 

Kobieta 

 

           □ tak                                  □ nie 
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Osoba niepełnosprawna 

 

           □ tak                                  □ nie 

Osoba długotrwale 

bezrobotna 

 

           □ tak                                  □ nie 

Osoba o niskich 

kwalifikacjach 

(wykształcenie 

maksymalnie na poziomie 

szkoły średniej) 

           □ tak                                  □ nie 

Osoba w wieku powyżej 50 

lat 

 

           □ tak                                  □ nie 

 

Staż pracy osoby 

bezrobotnej 
□ brak stażu 

□ do 1  roku 

□ powyżej 1 roku 

Okres pozostawania bez 

zatrudnienia (nieprzerwanie) 

 

 

□ powyżej 12 miesięcy  

□ do 12 miesięcy 

□  do 6 miesięcy 

Wykształcenie □ brak/podstawowe/gimnazjalne/liceum ogólnokształcące 

□ zasadnicze zawodowe 

□  technikum/średnie zawodowe 

□  pomaturalne, policealne 

□  wyższe ( licencjat, magisterskie) 
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4. INFORMACJA O FORMACH  WSPARCIA W PROJEKCIE 

Obowiązkowe  

dla wszystkich UP 

 

- poradnictwo zawodowe 

   oraz sporządzenie/aktualizacja IPD 

- doradztwo psychospołeczne 

- pośrednictwo pracy 

Wynikające  z zaleceń dla  UP 

zawartych w IPD, poradnictwa 

zawodowego i pośrednictwa pracy. 

- szkolenia zawodowe,  

- staże,  

- subsydiowane zatrudnienie,  
 

 

                  5. WYKAZ WYMAGANYCH ZAŁĄCZNIKÓW DO FORMULARZA REKRUTACYJNEGO 

Załącznik numer 1 - Oświadczenie o miejscu 

zamieszkania  

 

 

 dotyczy                    nie dotyczy 
 

Załącznik numer 2 - Oświadczenie o 

posiadanym statusie na rynku pracy 

 

 dotyczy                    nie dotyczy 
 

Załącznik numer 3 - Oświadczenie o 

posiadanych kwalifikacjach oraz poziomie 

wykształcenia 

 

 dotyczy                    nie dotyczy 
 

Załącznik numer 4 - Oświadczenie 

posiadanym stażu pracy 
 
 dotyczy                    nie dotyczy 
 

Załącznik numer 5 - Oświadczenie o okresie 

pozostawania bez zatrudnienia 

 

 dotyczy                    nie dotyczy 
 

Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy 

(w przypadku osób zarejestrowanych w PUP 

jako bezrobotne lub poszukujące pracy) 

 

 dotyczy                    nie dotyczy 
 

Zaświadczenie  z ZUS  o nie zgłoszeniu do 

ubezpieczenia społecznego w przypadku 

niezarejestrowanych w PUP tj.: 

- osób biernych zawodowo, 

- bezrobotnych , 

- poszukujących pracy  



 dotyczy                    nie dotyczy 
 

Kserokopia orzeczenia o stopniu 

niepełnosprawności lub niezdolności do pracy  



 dotyczy                    nie dotyczy 
 

Dokument potwierdzający status osoby 

poszukującej pracy - w wypadku  osób 

niezarejestrowanych w PUP :  

- zaświadczenie z MOPS/GOPS o  pobieraniu 

stałej renty socjalnej, 

- zaświadczenie z  ZUS o pobieraniu renty, 

- inne  



 dotyczy                    nie dotyczy 
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Ja niżej podpisany/a …………………………………………………………………………… 

pouczony/a i świadomy/a odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą: 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie 

i akceptuję jego warunki. 

 Oświadczam, że zgodnie z wymogami spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające do 

udziału projekcie. 

 Oświadczam, że zobowiązuję się do przekazania informacji na temat mojej sytuacji na 

rynku pracy oraz informacji na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania 

kwalifikacji lub nabycia kompetencji w okresie 4 tygodni od dnia opuszczenia projektu. 

 Oświadczam, że w ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię 

dane dotyczące mojego statusu na rynku pracy. 

 Oświadczam, że zostałam/łem poinformowany, że projekt jest realizowany w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego 

 Oświadczam, że wszystkie podane w formularzu dane odpowiadają stanowi faktycznemu 

i są prawdziwe. 

 Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów 

związanych z procedurą rekrutacji oraz realizacją projektu „Twoja szansa na 

zatrudnienie”, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. 

U. Nr 133 poz.883).  

 Wyrażam zgodę na przekazywanie mi informacji drogą telefoniczną lub elektroniczną 

(email).  

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………... 
Data/miejscowość/podpis Kandydata 

 

 

 

 

 

 

 


