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Projekt „Chcę pracować – Nowy Ja” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez LOOTUS 
Joanna Jędrzejowska w partnerstwie z Podkarpacką Fundacją Rozwoju Regionalnego  na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr 

RPPK.07.01.00-18-0112/18-00  zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie dnia 31 października  2018 r. w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy,, 
Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy 

 

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU 

„CHCĘ PRACOWAĆ – NOWY JA” 

 

Przed złożeniem wypełnionego formularza prosimy o zapoznanie się z Regulaminem 

rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Chcę pracować – Nowy Ja” 

 

Nazwa beneficjenta 

(Projektodawcy) 

 

LOOTUS Joanna Jędrzejowska 

Tytuł projektu  CHCĘ PRACOWAĆ – NOWY JA 

Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy 

Działanie 
7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy 

Nr projektu RPPK.07.01.00-18-0112/18 

Okres realizacji 01.07.2018 – 31.03.2020 

 

 Informacje wypełniane przez upoważnionego pracownika projektu 

Indywidualny Numer Zgłoszenia (INZ) ……/CNJ/INZ/2019 

Data i miejsce przyjęcia formularza  

Godzina przyjęcia formularza  

Podpis osoby przyjmującej formularz  

 
UWAGA: 

a. Formularz powinien być wypełniony w sposób czytelny i bez skreśleń. Każdy punkt formularza musi być 

wypełniony, jeśli nie dotyczy proszę wpisać odpowiednio BRAK, NIE DOTYCZY lub myślnik. Oryginał 

formularza nie podlega zwrotowi. 

b. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobowiązane są do złożenia prawidłowo wypełnionych 

Dokumentów Rekrutacyjnych wraz z wymaganymi załącznikami.  

c. Dokumenty Rekrutacyjne należy złożyć w Biurze Projektu w dniach od poniedziałku do piątku, w 

godzinach od 700 – 1600 lub przesłać pocztą/kurierem za potwierdzeniem odbioru na adres Biura Projektu. 

d. Dla Dokumentacji Rekrutacyjnej przesłanej pocztą/kurierem za datę dostarczenia uznaje się datę wpływu 

(data i godzina) do biura projektu. 
e. Beneficjent zastrzega, iż wypełnienie i złożenie Dokumentów Rekrutacyjnych nie jest jednoznaczne 

z przyjęciem do uczestnictwa w projekcie.  

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE KANDYDATA/KANDYDATKI DO PROJEKTU 

 

I. DANE OSOBOWE UCZESTNIKA/KANDYDATA PROJEKTU 

Imię   

Nazwisko  
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Płeć  Kobieta  Mężczyzna 

Data urodzenia  
Miejsce 

urodzenia 
 

PESEL            
 

Wiek w chwili 

przystąpienia do projektu 
 

Informacje dodatkowe 

Opieka nad dziećmi do lat 7 lub opieka nad osobą 

zależną 

  

 TAK  

 NIE  

II. ADRES ZAMIESZKANIA 

Ulica1:  

Nr domu:  Nr lokalu:  

Miejscowość:  
Kod 

pocztowy2: 
 

Gmina:  Powiat:  

Województwo  

Obszar zamieszkania  miejski3   wiejski4 

III. DANE KONTAKTOWE 

Telefon stacjonarny  

Telefon komórkowy 
 

Ares email  

 

 

 
IV. WYKSZTAŁCENIE 

Wykształcenie 

 

 

 

 

(należy zaznaczyć najwyższy posiadany 

poziom wykształcenia w chwili 

wypełniania formularza) 

 

 

 

 

 

 brak 

 podstawowe ISCED1 

 gimnazjalne ISCED2 

 ponadgimnazjalne ISCED35 

 pomaturalne ISCED46 

 wyższe ISCED57 

 

                                                 
1 W przypadku braku ulicy należy wpisać miejscowość. W przypadku, gdy adres kontaktowy osoby objętej wsparciem w ramach projektu 
podlega pod kod pocztowy innego miasta, w polu Ulica wpisać po przecinku nazwę miejscowości, w której Uczestnik/-czka mieszka, 

a w polu „Miejscowość” należy podać nazwę miejscowości, w której znajduje się odpowiedni urząd oddawczy 
2 Jeżeli adres kontaktowy osoby objętej wsparciem nie posiada wyodrębnionego kodu pocztowego należy podać kod poczty, pod którą 

podlega dana miejscowość. 
3 Za obszar miejski uznaje się lokalizację w granicach administracyjnych miasta. 
4Obszary wiejskie należy rozumieć zgodnie z definicją Głównego Urzędu Statystycznego, która opiera się na podziale jednostek 
administracyjnych zastosowanym w rejestrze TERYT. Według GUS, obszarami wiejskimi są tereny położone poza granicami 

administracyjnymi miast - obszary gmin wiejskich oraz część wiejska (leżąca poza miastem) gminy miejsko – wiejskiej. Wyodrębnienie 

części wiejskiej w ramach gminy miejsko – wiejskiej możliwe jest dzięki odrębnemu identyfikatorowi terytorialnemu. 
5Wykształcenie ponadgimnazjalne – średnie lub zasadnicze. 
6Wykształcenie pomaturalne – ukończona szkoła policealna, ale nieukończone studia wyższe. Każda szkoła po zdaniu matury. 
7Wykształcenie wyższe – uzyskany tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub doktora. 
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V. DOŚWIADCZENIE I KWALIFIKACJE ZAWODOWE 

Doświadczenie zawodowe 

 

 brak  

 do 5 lat 

 powyżej 5 lat 

 

Kwalifikacje zawodowe 

 brak  

 niskie 

 wysokie 

  

VI. INFORMACJE O STATUSIE KANDYDATA NA DZIEN ZŁOŻENIA FORMULARZA 

ZGŁOSZENIOWEGO DO PROJEKTU 

Osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy  
 TAK  

 NIE  

Osoba bezrobotna niezarejestrowana w Powiatowym Urzędzie 

Pracy 

 TAK 

 NIE 

Osoba długotrwale bezrobotna (osoba bezrobotna nieprzerwanie przez okres 

ponad 12mc w przypadku osób w wieku 25 lat i więcej) 

 TAK 

 NIE 

Osoba bierna zawodowo (osoba która w danej chwili nie tworzy zasobów siły 

roboczej tzn. nie  pracuje i nie jest bezrobotna) 

 TAK 

 NIE 

Osoba z niepełnosprawnościami  TAK 

 NIE 

 

VII. INNE 

Osoba nalężąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, 

osoba obcego pochodzenia 

 TAK  

 NIE  

 Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do 

mieszkań 

 TAK  

 NIE  

Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż 

wymienione powyżej) 

 TAK 

 NIE 

 

KRYTERIA PREFERENCJI KANDYDATA/KANDYDATKI 

STARAJĄCEGO SIĘ O UDZIAŁ W PROJEKCIE 

Posiadam zawód wyuczony  tak  nie 

Jeśli tak, to jaki?……………………………………………………………………………………….. 

Proszę podać na jakim stanowisku/w jakim zawodzie jest Pan/i zainteresowany/a odbyciem stażu: 

1………………………………………………………………………………………………………... 

2………………………………………………………………………………………………………… 

W przypadku braku możliwości odbycia stażu na powyżej wskazanym 

stanowisku/we wskazanym zawodzie jestem zainteresowana/y odbyciem stażu 

na innym stanowisku/w innym zawodzie  

 tak  nie 

Proszę podać w jakim szkoleniu/kursie zawodowym chciałby/-a Pan/i uczestniczyć 

…………………………………………………………………………………………………. 
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OŚWIADCZENIA 

 
Świadomy/-a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu karnego przewidującego 

karę pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań lub zatajenie prawdy oświadczam, 

że dane zawarte w Formularzu Rekrutacyjnym do udziału w projekcie są zgodne z prawdą. Przyjmuję 

do wiadomości, że przedłożenie nieprawdziwego oświadczenia/zaświadczenia lub podanie danych 

w Formularzu Rekrutacyjnym niezgodnych ze stanem faktycznym będzie skutkowało wykluczeniem 

z projektu „Chcę pracować – Nowy Ja” oraz zostanie potraktowane, jako próba wyłudzenia środków 

finansowych i będzie podlegać powiadomieniu właściwych organów ścigania. 

 

1. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa 

w projekcie w projekcie pt. „Chcę pracować – Nowy Ja” oraz akceptuję jego zapisy. 

 

2. Oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-a o przyjętych kryteriach kwalifikacyjnych do 

udziału w projekcie pt. „Chcę pracować – Nowy Ja” RPPK.07.01.00-18-0112/18 realizowanym w 

okresie od 01.07.2018 r. do 31.03.2020 r. w ramach Działania 7.1 Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 przez LOOTUS Joanna Jędrzejowska  

i wyrażam zgodę na mój udział w postępowaniu rekrutacyjnym. 

 

3. Oświadczam, że zostałem/zostałam poinformowany/poinformowana, że projekt jest finansowany 

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

4. Oświadczam, że zamieszkuje na terenie województwa podkarpackiego 

 
5. Oświadczam, że wyrażam dobrowolną zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie 

moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 

2018 r. „O ochronie danych osobowych” Dz. U. z 2018r, poz. 1000), do celów związanych 

z przeprowadzeniem rekrutacji, szkolenia, monitoringu i ewaluacji projektu, 

a także w zakresie niezbędnym do wywiązania się Beneficjenta projektu z obowiązków 

sprawozdawczych wobec Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie. Moja zgoda obejmuje 

również przetwarzanie danych w przyszłości, pod warunkiem, że nie zostanie zmieniony cel. 

 

6. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym danych 

wrażliwych, zbieranych do Podsystemu Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 

(zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 r. poz. 

1000) 

 

7. Oświadczam, że zobowiązuję się do udziału w badaniach ankietowych związanych z realizacją 

projektu, w tym również po zakończeniu projektu. 

 

8. Oświadczam, że dane zawarte w formularzu rekrutacyjnym są prawdziwe. 
 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………. 

Miejscowość i data 

…………………………………………….. 

Czytelny podpis Kandydata 

 

 

 




