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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY/ANKIETA REKRUTACYJNA 
do projektu „Dobry czas na start do pracy”, nr projektu: POWER.01.03.01-00-0113/18 

   
I. Dane Kandydata:1 

Imię/Imiona  

Nazwisko  

Data i miejsce 
urodzenia 

 
Wiek w  dniu przystąpienia 
do projektu 

 

PESEL:  

Wykształcenie 

□ 
podstawowe  

□ 
gimnazjalne 

□ ponadgimnazjalne  □  
policealne 

□ 
wyższe 

Zasadnicze 
zawodowe 

Średnie 
zawodowe 

(technikum) 

Średnie 
ogólnokształcące 

      

Ostatnia 
ukończona 
szkoła 

 

 
 

 

Telefon:  

Adres e-mail:  

Nr konta bankowego:  

                                                 
1 Sposób uzupełnienia Formularza/Ankiety: 
– Należy wypełnić wszystkie pola z trzech części (I, II, III) Formularza/Ankiety rekrutacyjnej. 
– Formularz/Ankietę należy wypełnić czytelnie (komputerowo lub odręcznie DRUKOWANYMI literami).  
– Brak wymaganego własnoręcznego, czytelnego podpisu pod Formularzem/Ankietą oraz brak wymaganego załącznika  
w postaci dokumentu potwierdzającego status na rynku pracy traktowane są jako błędy formalne i skutkują odrzuceniem 
– Formularz/Ankietę należy dostarczyć do biura projektu lub przesłać pocztą lub na adres mailowy: rekrutacja@top-projekt.eu 
2 Należy podać miejsce zamieszkania w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, tj. miejscowość, w której przebywa się 
z zamiarem stałego pobytu. Adres ten powinien umożliwić kontakt w przypadku zakwalifikowania do projektu. 

 
Adres zamieszkania2: 

Ulica:  

Nr domu:   Nr lokalu:  

Miejscowość:  Kod pocztowy:  

Gmina:  Powiat:  

Województwo:  Kraj  
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II. Aktualny status Kandydata: 
Oświadczam, że (zaznaczyć „x” jeśli dotyczy): 

Jestem osobą w wieku od 18 do 29 lat. 
 tak 
 nie 

Mieszkam na terenie woj. zachodniopomorskiego, lub 
pomorskiego, lub warmińsko-mazurskiego                           
(w rozumieniu Kodeksu Cywilnego). 

 tak 
 nie 

Należę do mniejszości narodowej lub etnicznej, jestem 
migrantem, osobą obcego pochodzenia 

 tak 
 nie 

Jestem osobą bezdomną lub dotkniętą wykluczeniem                  
z dostępu do mieszkań 

 tak 
 nie 

Jestem osobą z niepełnosprawnościami 
 tak 
 nie 

Jestem w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej 
niż wymienione powyżej np. zamieszkuję na terenie 
wiejskim) 

 tak 
 nie 

Mam specjalne potrzeby związane z udziałem w 
projekcie 

 tak (jakie?…………………………………………….………….) 
 nie 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO KATEGORII NEET: 

nie pracuję i jestem bierna/y zawodowo: 
niezarejestrowana/y w ewidencji urzędów pracy. 

 tak 
 nie 

nie uczestniczę w kształceniu formalnym w trybie 
stacjonarnym. 

 tak 
 nie 

 nie szkolę się (nie brałam/em udziału w tej formie 
aktywizacji finansowanej ze środków publicznych w 
okresie ostatnich 4 tygodni). 

 tak 
 nie 

OSOBY WYWODZĄCE SIĘ Z KATEGORII: 

Ubodzy pracujący  
 tak 
 nie 

Osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny   tak 
 nie 

Osoby zatrudnione na umowach krótko-terminowych  
 

 tak 
 nie 

Pracujący w ramach umów cywilno-prawnych - których 
miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości 
minimalnego wynagrodzenia 
 

 tak 
 nie 

 

SPEŁNIAM KRYTERIA PREMIUJĄCE 

Płeć: Kobieta 
 tak 
 nie 

Wykształcenie: podstawowe/gimnazjalne 
 tak 
 nie 

Miejsce zamieszkania-obszar wiejski   
 tak 
 nie 

Absolwent/Absolwentka  pieczy lub ośrodków do 1 roku 
od opuszczenia 

 tak 
 nie 
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III. Oświadczenia 
Świadomy/-a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań wynikającej z art. 233 Ustawy 

z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r., Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) oświadczam, że:  

– posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych; 

-  jestem osobą bierną zawodowo zgodnie z definicją BAEL3 

–wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu rekrutacyjnym 

zgodnie z art. 23 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

(t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.) przez TOP-PROJEKT-AKADEMIA Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością, e-pro work & education Aleksandra Borkowska, EDu – Consulting Anna Wiechowska                        

do celów związanych z przeprowadzeniem rekrutacji, realizacji, monitoringu i ewaluacji projektu, a także w zakresie 

niezbędnym do wywiązania się TOP-PROJEKT-AKADEMIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, e-pro work & 

education Aleksandra Borkowska, EDu – Consulting Anna Wiechowska  z obowiązków wobec Instytucji 

Pośredniczącej POWER wynikających z umowy o dofinansowanie projektu nr POWER.01.03.01-00-0113/18. 

Równocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu do treści swoich danych 

osobowych oraz do możliwości ich poprawiania oraz zostałem/am poinformowany/a, iż administratorem danych 

jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Moja zgoda obejmuje również przetwarzanie danych                          

w przyszłości pod warunkiem, że nie zostanie zmieniony cel przetwarzania; 

– zapoznałem/-am się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie  i akceptuję jego warunki.  

– zgodnie z wymogami zawartymi w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz Formularzu 

zgłoszeniowym/ankiecie rekrutacyjnej jestem uprawniony/-a do uczestnictwa w projekcie; 

– zostałem/-am poinformowany/-a, że projekt pt. „Dobry czas na start do pracy” jest współfinansowany ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.3 Wsparcie osób młodych 

znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

– zawarte w formularzu dane są prawdziwe i jednocześnie zobowiązuję się do poinformowania TOP-PROJEKT-

AKADEMIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, e-pro work & education Aleksandra Borkowska,                          

EDU – Consulting Anna Wiechowska  o zmianie jakichkolwiek danych i oświadczeń zawartych                                                

w formularzu/ankiecie. 

  
 

      …..………………………………………       ………………………………………………………………… 
               Miejscowość i data              Czytelny podpis Uczestnika Projektu   

 
 
DO FORMULARZA DOŁĄCZAM PONIŻSZE DOKUMENTY: 

1. 
Orzeczenie o niepełnosprawności - w przypadku osób z 
niepełnosprawnościami. 

□ tak □ nie 

 

                                                 
3 Zgodnie z definicją GUS i metodologią kwartalnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) za biernych zawodowo uważa się osoby 
w wieku 15 lat i więcej, które w badanym tygodniu: 
    - nie pracowały, nie miały pracy i jej nie poszukiwały, 
    - nie pracowały, poszukiwały pracy, ale nie były gotowe do jej podjęcia w ciągu dwóch tygodni następujących po tygodniu badanym, 
    - nie pracowały i nie poszukiwały pracy, ponieważ miały pracę załatwioną i oczekiwały na jej rozpoczęcie w okresie  dłuższym niż 3 miesiące,                    
      do 3 miesięcy, ale nie były gotowe tej pracy podjąć 


