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ZAŁĄCZNIK NR 1 do Regulaminu Projektu i Rekrutacji 

DATA PRZYJĘCIA FORMULARZA PODPIS OSOBY PRZYJMUJĄCEJ FORMULARZ 

 
 

 

 

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU „KWALIFIKACJE - AZYMUT - ZATRUDNIENIE” 

Szanowni Państwo! 
Prosimy o czytelne wypełnienie (DRUKOWANYMI LITERAMI) lub wstawić „X” w białych, pustych polach. 

I. DANE PROJEKTU 

Realizator Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o. o. 

Tytuł projektu „KWALIFIKACJE - AZYMUT - ZATRUDNIENIE” 

Nr projektu RPSW.10.02.01-26-0037/20 - 01 

Termin realizacji OD 01.03.2021 DO 30.04.2023 
 

II. DANE KANDYDATKI/ KANDYDATA 
Nazwisko  Płeć 

Imię   Kobieta  Mężczyzna 

PESEL            

Data urodzenia 
 (Format RR/MM/DD) 

 Poziom wykształcenia 

Miejsce urodzenia   
(miejscowość, województwo) 

  Wyższe 
 Policealne 
 Ponadgimnazjalne 

 Gimnazjalne 
 Podstawowe 
 Niższe niż  podstawowe 

ADRES ZAMIESZKANIA ADRES KORESPONDENCYJNY 

 

Ulica .…………………………………………….………………….……….. 

Nr domu ……………………………… nr lokalu ……………….……. 

Miejscowość ……………………………………………………………… 

Kod pocztowy ……………………………………………………………. 

Gmina ……………………………………………………………………..… 

Powiat …………………………………………………………………….… 

Województwo: …………………………………………………………. 

 Taki sam, jak adres zamieszkania                                        
 NIE (wypełnić poniżej) 

Ulica .…………………………………………….……………… 

Nr domu …………………… nr lokalu ……….………. 

Miejscowość …………………………………………….… 

Kod pocztowy …………………………………………..… 

Gmina ……………………………………………………….… 

Powiat …………………………………..……………………. 

Województwo: …………………………………………… 

DANE KONTAKTOWE 

Telefon   E-mail  
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III. STATUS UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU 
(zaznaczyć znakiem „x” wszystkie opcje, które dotyczą) 

BEZROBOTNA *) , w tym:                                                                                      NIE DOTYCZY 

zarejestrowana w ewidencji urzędów pracy, w 
tym: 

niezarejestrowana w ewidencji urzędów 
pracy, w tym: 

   długotrwale bezrobotną 
 

BIERNA ZAWODOWO czyli osoba niepracująca, nie zarejestrowana w PUP, nieposzukująca pracy 

TAK NIE 

Posiadam status osoby z niepełnosprawnościami: (dane wrażliwe) (*wymagana kserokopia orzeczenia) 

TAK NIE 

Stopień niepełnosprawności (jeśli dotyczy): 

LEKKI UMIARKOWANY ZNACZNY 

ANKIETA POTRZEB/USPRAWNIEŃ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 

   DOTYCZY                                           NIE DOTYCZY 

Jakie są Pana/Pani potrzeby wynikające z niepełnosprawności, których spełnienie mogłoby ułatwić 
Panu/Pani udział w zajęciach oferowanych w ramach niniejszego projektu? (np. harmonogram zajęć, 

wyposażenie sali szkoleniowej, lektor języka migowego, udogodnienia dla niedowidzących/niewidzących, 
windy i podjazdy, specjalna dieta wynikająca z niepełnosprawności itp.). 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Jakie problemy/bariery wynikające z posiadanej niepełnosprawności dostrzega Pan/Pani w związku ze 

swoim udziałem w projekcie? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Brak specjalnych potrzeb w związku z niepełnosprawnością 
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IV. POZOSTAŁE DANE KANDYDATA / KANDYDATKI (DANE WRAŻLIWE): 

OŚWIADCZAM, ŻE NA DZIEŃ ZŁOŻENIA FORMULARZA REKRUTACYJNEGO JESTEM : 
osobą należącą do mniejszości narodowej, etnicznej, 
migrantem, osobą obcego pochodzenia 

TAK NIE odmowa podania  
informacji 

osobą bezdomną lub dotkniętą wykluczeniem z dostępu do 
mieszkań 

TAK NIE odmowa podania  
informacji 

Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób 
pracujących 

W tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na 
utrzymaniu 

TAK NIE 

Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej 
osoby dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu 

TAK NIE 

osobą w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż 
wymienione powyżej) 

TAK NIE odmowa podania  
informacji 

ŹRÓDŁO INFORMACJI O PROJEKCIE 

Ulotka, Plakat Strona internetowa  Biuro Projektu- Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o.o. 
 

Powiatowy Urząd Pracy Inne ………………………………………………………………………….………………………………… 

OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA 

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że: 

• Z własnej inicjatywy i dobrowolnie zgłaszam chęć udziału w projekcie „KWALIFIKACJE - AZYMUT - ZATRUDNIENIE” 
współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Województwa świętokrzyskiego Oś 
10.00.00 Otwarty rynek pracy, Działanie RPSW.10.02.00 Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób 
powyżej 29 roku życia, Poddziałanie RPSW.10.02.01 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia 
pozostających bez zatrudnienia (projekty konkursowe) realizowanym przez Centrum Biznesu i Promocji Kadr  Sp. z o.o., 
osiedle Słoneczne 14, 27 – 400 Ostrowiec Św.  

• Nie jestem osobą odbywającą karę pozbawienia wolności. 

• Zapoznałem/am się z zasadami udziału w ww. projekcie zawartymi w Regulaminie Projektu i Rekrutacji i akceptuję  zwarte 
w nim warunki. Oświadczam, iż spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w projekcie. 

• Spełniam wszystkie wymogi formalne określone w Regulaminie oraz zobowiązuję się do natychmiastowego  
informowania  Realizatora  Projektu  o zmianie    jakichkolwiek    danych    osobowych    i    kontaktowych    wpisanych    w 
Formularzu  Rekrutacyjnym  oraz  o  zmianie  swojej  sytuacji  zawodowej,  (np. podjęcie zatrudnienia ). 

• Deklaruję uczestnictwo w projekcie, równocześnie zobowiązuję się, że w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie 
niezwłocznie poinformuję w tym fakcie Realizatora Projektu. 

• Akceptuję  fakt,  że  złożone  przeze  mnie  dokumenty  rekrutacyjne  nie  są równoznaczne  z  zakwalifikowaniem  do  
Projektu.  W  przypadku  nie zakwalifikowania się do udziału w Projekcie nie będę wnosił/-a żadnych roszczeń ani  
zastrzeżeń wobec Realizatora Projektu 

• Zostałem/am poinformowany/a, że projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 

• Zostałem/am poinformowany/a, że szkolenia mogą odbywać się w innej miejscowości niż moje miejsce zamieszkania. 

• 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). 

• Zostałem/am poinformowany/a o obowiązku dostarczenia Organizatorowi Projektu dokumentów potwierdzających 
zatrudnienie (umowa o pracę ) do 3 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie (również w przypadku przerwania 
udziału w projekcie),o ile podejmę zatrudnienie 
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• Zostałem/am  poinformowany/a  o  obowiązku  dostarczenia  Organizatorowi  Projektu  dokumentów potwierdzających 
zatrudnienie, a także dokumentów potwierdzających poszukiwanie  zatrudnienia (oświadczeń Uczestnika Projektu/ 
zaświadczeń o rejestracji w urzędzie pracy) lub potwierdzenie rozpoczęcia nauki/szkolenia do 4 tygodni od zakończenia 
udziału w projekcie (również w przypadku przerwania udziału w projekcie), o ile podejmę zatrudnienie bądź uzyskam 
kwalifikacje, rozpocznę poszukiwanie pracy. 

• W związku z przystąpieniem do projektu pt. „KWALIFIKACJE - AZYMUT - ZATRUDNIENIE”  nr projektu  RPSW.10.02.01-26-
0037/20-00 oświadczam, że nie  korzystam z  tego  samego  typu  wsparcia  winnych projektach współfinansowanych 
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

• Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora projektu dla celów objętych procedurą 
rekrutacyjną oraz realizacją projektu „KWALIFIKACJE - AZYMUT - ZATRUDNIENIE. 

• Wyrażam zgodę na wykorzystywanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku przez Realizatorów Projektu (Lidera i 
Partner Projektu) dla celów reklamowych, informacyjnych, promocyjnych, marketingowych związanych z realizowanym 
Projektem oraz prowadzoną działalnością i zrzekam się wszelkich roszczeń z tytułu wykorzystywania go na potrzeby 
podane w niniejszym oświadczeniu, ponadto mój wizerunek może zostać udostępniony innym podmiotom w celu 
realizacji zadań związanych z monitoringiem, ewaluacją i sprawozdawczością w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. 

• Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 297 § 1 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub 
zatajenie prawdy, niniejszym oświadczam, że w/w dane są zgodne z prawdą  

 
 

……………………………………….……………….………. 

Miejscowość, data 

 
 

…………….…………………………………….………….……………………………………. 

Imię i nazwisko Kandydata/ki (CZYTELNIE) 

ZAŁĄCZNIKI 

Jako Załączniki do Formularza Rekrutacyjnego przedkładam : 

Oświadczenie Kandydata/Kandydatki o przetwarzaniu 
danych osobowych (OBOWIĄZKOWO)     

  

TAK 
 

NIE  

 

Nie dotyczy 

Zaświadczenie z ZUS 
DOTYCZY osób bezrobotnych NIE zarejestrowanych w ewidencji urzędu pracy 

  

TAK 
 

NIE  

 

Nie dotyczy 

Zaświadczenie z Urzędu Pracy potwierdzające status na 
rynku pracy  
DOTYCZY osób bezrobotnych zarejestrowanych w ewidencji urzędu pracy 

  

TAK 
 

NIE  

 

Nie dotyczy 

Orzeczenie o niepełnosprawności lub inny dokument 
potwierdzający niepełnosprawność 

  

TAK 
 

NIE  

 

Nie dotyczy 

Oświadczenie kandydata do projektu (dot. utraty 
zatrudnienia i korzystania ze wsparcia w ramach Osi 9 

  

TAK 
 

NIE  

 

Nie dotyczy 

Oświadczenie o niekorzystaniu z tego samego typu wsparcia 
w innych projektach współfinansowanych przez UE w 
ramach EFS 

  

TAK 
 

NIE  

 

Nie dotyczy 

 

………………………………………………..……….………… 

Miejscowość, data 

 
 

 
…………….…………………………..…………………….……………………………………. 

Imię i nazwisko Kandydata/ki (CZYTELNIE) 
 

   

   

   

   

   

   


