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Liczba uzyskanych punktów:

Podpis osoby przyjmującej:

FORMULARZ REKRUTACYJNY

INFORMACJE O KANDYDACIE

1. Imię/imiona

2. Nazwisko:

3. Obywatelstwo:

4. Data i miejsce urodzenia:

5. Nr dowodu osobistego:

6. PESEL:

(jeśli inny niż powyżej):

województwo:	powiat:	...............................................

miejscowość:	...............................................

9. Numer telefonu:

10. Adres poczty elektronicznej do kontaktu:

Data i godzina wpływu:

7. Adres zamieszkania: obszar miejski obszar wiejski

województwo: powiat: ...............................................

miejscowość: ...............................................

ulica: nr domu nr lokalu ......................

kod pocztowy: Poczta (miejscowość) ..................................................................

8. Adres korespondencyjny taki sam jak powyżej

ulica: nr domu nr lokalu ......................

kod pocztowy: Poczta (miejscowość) ..................................................................
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11. Status Kandydata/ki oraz przynależność do grupy docelowej (proszę zaznaczyć znakiem „x”)

Ponadto jestem osobą należącą do grupy:

12. Wykształcenie (proszę zaznaczyć znakiem „x” i uzupełnić)

Poziom ISCED

Poziom 1 Szkoła Podstawowa

Poziom 2 Gimnazjum

Poziom 3 Liceum/Technikum

Poziom 4 Szkoły Policealne

Poziom 5

Poziom 6 Studia licencjackie

Poziom 7

Poziom 8 Sudia doktoranckie

  osoba powracająca na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka 

do 3 lat

osoba pracująca
1)

, przebywająca na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim

osoba bierna zawodowo
2)

;

osoba bezrobotna
3)

 zarejestrowana w PUP;

osoba bezrobotna nie zarejestrowana w PUP.

kobiet wychowujących dziecko w wieku do 3 lat;

osób z niepełnosprawnościami.

Studia krótkiego cyklu np. kolegium 
językowe, kolegium nauczycielskie

Studia magisterskie, uzupełniajace 
magisterskie
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Świadomy/a odpowiedzialności wynikającej z przepisów prawa oświadczam, że wszystkie 
podane przeze mnie w Formularzu Rekrutacyjnym informacje są prawdziwe i kompletne. 

 

Przyjmuję do wiadomości, że informacje te mogą podlegać weryfikacji przez upoważnione 
instytucje na podstawie krajowych rejestrów (UKS, ZUS, PUP) pod względem ich zgodności z 
prawdą. 

 

…………………………………… 

Data i czytelny podpis 
Kandydata/tki do projektu 

 

 

1) Osoby pracujące to osoby, które wykonują pracę, za którą otrzymują wynagrodzenie, z której czerpią zyski lub korzyści 
rodzinne lub osoby posiadające zatrudnienie lub własną działalność, które jednak chwilowo nie pracowały ze względu na np. 
chorobę, urlop, spór pracowniczy czy kształcenie się lub szkolenie. Osoby prowadzące działalność na własny rachunek – 
prowadzące działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne lub praktykę zawodową - są również uznawane za pracujących, o ile 
spełniony jest jeden z poniższych warunków: 1) osoba pracuje w swojej działalności, praktyce zawodowej lub gospodarstwie 
rolnym w celu uzyskania dochodu, nawet jeżeli przedsiębiorstwo nie osiąga zysków; 2) osoba poświęca czas na prowadzenie 
działalności gospodarczej, praktyki zawodowej czy gospodarstwa rolnego, nawet jeżeli nie zrealizowano żadnej sprzedaży lub 
usług i nic nie wyprodukowano (np. rolnik wykonujący prace w celu utrzymania swojego gospodarstwa; architekt spędzający 
czas w oczekiwaniu na klientów w swoim biurze; rybak naprawiający łódkę czy siatki rybackie, aby móc dalej pracować; osoby 
uczestniczące w konwencjach lub seminariach); 3) osoba jest w trakcie zakładania działalności gospodarczej, gospodarstwa 
rolnego lub praktyki zawodowej; zalicza się do tego zakup lub instalację sprzętu, zamawianie towarów w ramach przygotowań 
do uruchomienia działalności. Bezpłatnie pomagający członek rodziny uznawany jest za osobę pracującą, jeżeli wykonywaną 

Ulotka/plakat informacyjny

Ogłoszenie prasowe

Spotkanie informacyjne

Strona internetowa projektu

Znajomi

Źródła informacji o projekcie (proszę zaznaczyć znakiem „x” lub uzupełnić)

Inne (jakie?)   
………………………………………………………………………………………………………
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przez siebie pracą wnosi bezpośredni wkład w działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne lub praktykę zawodową będącą w 
posiadaniu lub prowadzoną przez spokrewnionego członka tego samego gospodarstwa domowego. Bezpłatnie pomagający 
osobie prowadzącej działalność członek rodziny uznawany jest za „osobę prowadzącą działalność na własny rachunek”. 
Żołnierze poborowi, którzy wykonywali określoną pracę, za którą otrzymywali wynagrodzenie lub innego rodzaju zysk w czasie 
tygodnia odniesienia nie są uznawani za "osoby pracujące" – o ile obowiązkowy pobór i powołanie do wojska dotyczy państwa 
członkowskiego. Osoby przebywające na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim (rozumianym jako świadczenie pracownicze, 
który zapewnia płatny lub bezpłatny czas wolny od pracy do momentu porodu i obejmuje późniejszą krótkoterminową opiekę 
nad dzieckiem) są uznawane za „osoby pracujące”. 
 

2) Osoby bierne zawodowo to osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są 
bezrobotne). Studenci studiów stacjonarnych są uznawani za osoby bierne zawodowo. 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), są uznawane za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już 
jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). Osoby prowadzące działalność na własny rachunek (w tym 
członek rodziny bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność) nie są uznawane za bierne zawodowo. 
 

3) Osoby bezrobotne to osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia. 
Definicja uwzględnia osoby zarejestrowane jako bezrobotne zgodnie z krajowymi przepisami, nawet jeżeli nie spełniają one 
wszystkich trzech kryteriów. Osobami bezrobotnymi są zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu badania aktywności 
ekonomicznej ludności, jak i osoby zarejestrowane jako bezrobotne. Definicja nie uwzględnia studentów studiów stacjonarnych, 
nawet jeśli spełniają powyższe kryteria. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są 
bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), są również osobami bezrobotnymi. 

 

 


