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Formularz rekrutacyjny do projektu 
pt. „Postaw na rozwój – osiągnij sukces” 

Imię (imiona):  

Nazwisko:   

PESEL: Data urodzenia:  
Płeć (zaznacz w odpowiedniej pozycji 
"X") Kobieta:  Mężczyzna:  

Obywatelstwo:   

Wykształcenie 
(zaznacz w odpowiedniej pozycji "X") 

niższe niż podstawowe (ISCED 0)   
podstawowe (ISCED 1)   

gimnazjalne (ISCED 2)   

ponadgimnazjalne (ISCED 3)  
policealne (ISCED 4)  

wyższe (ISCED 5-8)  

Województwo   

Powiat   

Gmina   

Miejscowość   

Ulica   

Nr budynku  

Nr lokalu   

Kod pocztowy   

Telefon kontaktowy   

adres e-mail   

Status osoby na rynku pracy w 
chwili przystąpienia do projektu 
(zaznacz w odpowiedniej pozycji "X") 

osoba bezrobotna1 niezarejestrowana w ewidencji urzędów pracy   
osoba bezrobotna zarejestrowana w ewidencji urzędów pracy (zaśw. z UP)   

osoba bierna zawodowo2   

osoba pracująca   

w tym: 
(zaznacz w odpowiedniej pozycji "X") 

osoba długotrwale bezrobotna3   
osoba ucząca się   
osoba nieuczestnicząca w kształceniu lub szkoleniu   
osoba pracująca w administracji rządowej   
osoba pracująca w administracji samorządowej   
osoba pracująca w MMŚP   
osoba pracująca w organizacji pozarządowej   
osoba prowadząca działalność na własny rachunek   
osoba pracująca w dużym przedsiębiorstwie   
inne   

 
1 Osoby bezrobotne to osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia. 
2 Osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej - tzn. nie pracuje i nie jest bezrobotna. 
3 Osoba pozostająca bez pracy, gotową do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy. 
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Status uczestnika projektu w chwili przystąpienia do projektu: 

Osoba należąca do mniejszości 
narodowej lub etnicznej, migrant, 
osoba obcego pochodzenia 

Tak 

Nie 

Osoba bezdomna lub dotknięta 
wykluczeniem z dostępu do 
mieszkań 

Tak 

Nie  

Odmowa podania informacji 

Osoba z niepełnosprawnościami 
Tak 

Nie 

Odmowa podania informacji 
Czy w związku z posiadaniem 
niepełnosprawności ma Pani/Pan 
specjalne potrzeby związane z 
udziałem w Projekcie? 

Tak, jakie? ……………………………………………………………………… 
Nie 

Nie dotyczy 

Osoba w innej niekorzystnej 
sytuacji społecznej 

Tak 

Nie 

Odmowa podania informacji 
 
 
 

Informacje dodatkowe 
Oświadczam, że jestem osobą w wieku 30 lat i 
więcej. 
(Wiek określany jest na podstawie daty urodzenia i 
ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie).  

�  Tak, dołączam dowód osobisty do wglądu  

�  Nie 

Oświadczam, że jestem osobą zamieszkującą4 
na obszarze woj. dolnośląskiego na terenie 
miast tracących funkcje społeczno-
gospodarcze tj.: Bielawa, Bolesławiec, Dzierżoniów, 
Jawor, Jelenia Góra, Kamienna Góra, Kłodzko, Lubań, 
Nowa Ruda, Świebodzice, Wałbrzych, Ząbkowice 
Śląskie, Zgorzelec, Złotoryja 

�  Tak, (adres: 
 
�  Nie 

Oświadczam, że jestem osobą zamieszkującą 
na obszarze woj. dolnośląskiego na terenach 
objętych zatwierdzonym programem 
rewitalizacji.5  
 

�  Tak, (tytuł Programu Rewitalizacji:…………………………………... 
 
…………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………….…… 
�  Nie 

Oświadczam, że jestem osobą pracującą 
znajdującą się w trudnej sytuacji na rynku 
pracy, tzw. ubogą pracującą6. 

�  Tak, dołączam umowę/zaświadczenie od pracodawcy 
 
�  Nie 
 

 
4 Zgodnie z art. 25 Kodeksu Cywilnego miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu 
5 Lista zatwierdzonych Programów Rewitalizacji znajduje się na stronie http://rpo.dolnyslask.pl/o-projekcie/dowiedz-sie-wiecej-o-rewitalizacji-2/ 
6 Osoba zatrudniona na umowę krótkoterminową lub innej formy zatrudnienia zawartą na czas określony oraz pracująca w ramach umowy cywilno-prawnej, 
której miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości zarobków minimalnego wynagrodzenia (2.250,00zł brutto) w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego 
dzień przystąpienia do projektu lub osoba zamieszkująca w gospodarstwie domowym, w którym dochody przypadające na jedna osobę (bez dodatków 
socjalnych) nie przekraczają kwoty 528zł brutto. 
 

http://rpo.dolnyslask.pl/o-projekcie/dowiedz-sie-wiecej-o-rewitalizacji-2/
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Oświadczam że jestem bezrobotnym 
mężczyzną w wieku 30-49 
lat, nienależącym do grupy osób w szczególnej 
sytuacji na rynku pracy: OzN, osób o niskich 
kwalifikacjach, 50 +, osób długotrwale 
bezrobotnych 

�  Tak 
 
�  Nie 

  
Data rozpoczęcia udziału w projekcie* 
  

Data zakończenia udziału w projekcie*  

  
 
Załączniki: 
�  Orzeczenie o niepełnosprawności (w tym: orzeczenie lekarza orzeczników ZUS i inne równoważne orzeczenia, np. 
KRUS/służby mundurowej/itp., orzeczenie o stanie zdrowia, opinia lekarska, oświadczenie).  

�  Zaświadczenie z właściwego Urzędu Pracy o zarejestrowaniu jako bezrobotny/długotrwale bezrobotny.  

�  Zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu i jego wymiarze lub kopia umowy. 

�  Kopia PIT złożonego za ubiegły rok obrachunkowy. 

 
 
 

 

Ja, niżej podpisany (imię i nazwisko) …………………………………………………………….…….., nr 

PESEL: …………………………………….. pouczona/y o odpowiedzialności prawnej za składanie 

oświadczeń niezgodnych z prawdą oświadczam, że wszystkie dane podane przeze mnie  w niniejszym 

formularzu są prawdziwe i kompletne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
…..………………………………………    ………………………………………………                        
MIEJSCOWOŚĆ I DATA                                           CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU 
 
 
 
 
 
 
 


