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FORMULARZ REKRUTACYJNY 

„Z POWERem do pracy!” WND-POWR.01.02.01-24-0176/18 

 

DANE OSOBOWE KANDYDATA 

Imię (imiona) i nazwisko  

Data i miejsce urodzenia  

Nr PESEL  

Płeć  Kobieta                                                                Mężczyzna 

DANE ADRESOWE KANDYDATA (Miejsce zamieszkania w rozumieniu art. 25 Kodeksu Cywilnego – miejsce 

przebywania z zamiarem stałego pobytu) 

Ulica  Nr domu  Nr lokalu  

Miejscowość  Obszar       miejski             wiejski 

Kod pocztowy  Poczta  

Powiat  Województwo   

DANE DO KORESPONDENCJI (jeżeli inny niż powyżej) 

Ulica  Nr domu  Nr lokalu  

Miejscowość  

Kod pocztowy  Poczta  

Powiat  Województwo  

DANE KONTAKTOWE 

Numer telefonu   

Adres poczty elektronicznej (e-mail)  
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STATUS NA RYNKU PRACY*  

  tak 

  nie 

Jestem osobą bierną zawodowo (tj. osobą która nie pracuje i aktywnie nie poszukuje pracy)  

  tak 

  nie 

Jestem osobą bezrobotną zarejestrowaną w urzędzie pracy 

  tak 

  nie 

Jestem osobą długotrwale bezrobotną (osoby poniżej 25 r.ż. – osoby bezrobotne nieprzerwanie 

przez okres ponad 6 m-cy; osoby 25 lat lub więcej – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez 

okres ponad 12 m-cy.) 

  tak 

  nie 

Jestem osobą bezrobotną niezarejestrowaną w urzędzie pracy (tj. osoba która nie pracuje, 

gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia) 

  tak 

  nie 

Jestem osobą pracującą, której zarobki nie przekraczają płacy minimalnej lub osobą 

zamieszkującą w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem transferów 

socjalnych) przypadające na jedną osobę, nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych 

w oparciu o próg interwencji socjalnej w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu 

  tak 

  nie 

Jestem osobą wykonującą pracę w ramach umowy cywilnoprawnej 

  tak 

  nie 

Jestem osobą zatrudnioną w ramach umowy krótkoterminowej (umowa wskazująca na 

zawarcie stosunku pracy lub innej formy zatrudnienia, zawarta na czas określony, który 

upływa w okresie realizacji projektu lub trwa nie dłużej niż 6 miesięcy) 

  tak 

  nie 

Jestem imigrantem (w tym osoby polskiego pochodzenia) 

  tak 

  nie 

Jestem reemigrantem 

  tak 

  nie 

Jestem osobą odchodzącą z rolnictwa – osoba podlegająca ubezpieczeniu emerytalno-

rentowemu na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznemu 

rolników (KRUS), zamierzająca podjąć zatrudnienie lub inną działalność pozarolniczą, objętą 

obowiązkiem ubezpieczenia społecznego na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. 

o systemie ubezpieczeń społecznych; 
 

POZIOM WYKSZTAŁCENIA  
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*
Według Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Kształcenia 

 
Brak formalnego 

wykształcenia 
 Podstawowe (ISCED 1)

* 
 gimnazjalne (ISCED 2)

* 

 

Ponadgimnazjalne  (ISCED 

3)
* 

(ukończone na poziomie szkoły 

średniej - średnie lub zasadnicze 

zawodowe) 

 

Policealne (ISCED 4)
* 

(ukończone na poziomie wyższym 

niż na poziomie szkoły średniej, 

które jednocześnie nie jest 

wykształceniem wyższym) 

 Wyższe  (ISCED 5-6)
* 

 

NAUKA I KSZTAŁCENIE  

  tak 

  nie 

Czy uczestniczy/uczestniczył Pan/Pani w pozaszkolnych zajęciach finansowanych ze środków 

publicznych mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności  

i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy w okresie 

ostatnich 4 tygodni? 

  tak 

  nie 

Czy uczestniczy Pan/Pani w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym (dzienny)? 

Orzeczenie o stopniu 

niepełnosprawności: 

  tak   nie 

Jeśli tak, proszę podać rodzaj i stopień niepełnosprawności
1
 

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

Jaki czas minął od 

ostatniej pracy lub 

zakończenia edukacji 

(w miesiącach) 

……………… miesięcy 

Czy jest Pani/Pan w 

posiadaniu środków 

na podwyższenie 

kwalifikacji i 

kompetencji 

  tak   nie 

 

Oświadczam, że wszystkie dane zawarte w formularzu rekrutacyjnym są zgodne z prawdą.  

 

Czytelny podpis  

                                                 
1
 Osoby niepełnosprawne zobowiązane są dostarczyć kserokopie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności w świetle przepisów  

z ust. z dn. 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społ. oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych lub orzeczeń 
albo innych dokumentów, o którym mowa w ustawie z 19.08.1994r. o ochr. zdrowia psychicznego     
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OŚWIADCZENIA 

 

Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że: 

 zapoznałem/łam się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie i akceptuję 

zapisy tego dokumentu, 

 zostałem/am poinformowany/a, że projekt „Z POWERem do pracy!” jest  

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego,  

 

Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 oraz art. 297 Kodeksu Karnego za 

złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy, niniejszym oświadczam, że ww. 

dane są zgodne z prawdą 

 

 

------------------------------     ------------------------------------------ 

miejscowość i data                                                                    czytelny podpis  
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----------------------------------------   -------------------------------------------------- 

miejscowość i data                                                                          czytelny podpis   

 

Ja, niżej podpisany/a …………………………… oświadczam, że: 

 nie należę do grupy wyłączonej z objęcia wsparciem określonej dla trybu konkursowego 

w Poddziałaniu 1.3.1 POWER tj:  

   młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji 

pieczy) ze szczególnym uwzględnieniem:  

o wychowanków pieczy zastępczej powyżej 15 roku życia, którzy po 

zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej powrócili do rodzin 

naturalnych,  

o wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy założyli 

własne gospodarstwo domowe,  

o wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy 

usamodzielniają się i mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia po 

zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej,  

 matki opuszczające pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy), o 

absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych 

ośrodków socjoterapii (do roku po opuszczeniu),  

 absolwenci specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych 

ośrodków wychowawczych (do roku po opuszczeniu),  

 matki przebywające w domach samotnej matki,  

 osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po 

opuszczeniu). 

Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 oraz art. 297 Kodeksu Karnego za 

złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy, niniejszym oświadczam, że ww. 

dane są zgodne z prawdą. 
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OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU  

 

W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Z POWERem do pracy!” oświadczam, że przyjmuję do 
wiadomości, iż: 

1. Administratorem moich danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju 

regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014-2020, mający siedzibę przy Placu Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa. 

2. Podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 

ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 

922) – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój 2014-2020 (PO WER) na podstawie:  

1) w odniesieniu do zbioru Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój: 

a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia  

17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne 

dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 

uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, 

str. 320, z późn. zm.), 

b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia  

17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego 

rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470, z późn. 

zm.), 

c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1460, z późn. zm.); 

2) w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację 

programów operacyjnych:  

a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia  

17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne 

dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 

uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, 
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b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia  

17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego 

rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006, 

c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, 

d) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. 

ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do 

przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące 

wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, 

certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str. 1). 

3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu „Z POWERem do 

pracy!”, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, 

monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-

promocyjnych w ramach PO WER. 

4. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej -  

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice (nazwa i adres 

właściwej Instytucji Pośredniczącej), beneficjentowi realizującemu projekt  - stowarzyszenie 

Lokalna Grupa Działania „Wspólny Rozwój” ul. Mazowiecka 2, 44-335 Jastrzębie-Zdrój  i 

partnerowi Śląska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości ul. Zwycięstwa 36, 44-100 Gliwice 

(nazwa i adres beneficjenta) oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą 

w realizacji projektu - …………………………………………………………………………… 

………………………………………………. (nazwa i adres ww. podmiotów). Moje dane osobowe mogą 

zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Powierzającego, 

Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta.  Moje dane osobowe mogą zostać również powierzone 

specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Powierzającego, Instytucji Pośredniczącej oraz 

beneficjenta kontrole i audyt w ramach PO WER. 

5. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 

możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu. 

6. W terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie przekażę beneficjentowi dane 

dotyczące mojego statusu na rynku pracy oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub 

szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji. 

7. W ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dotyczące mojego 

statusu na rynku pracy. 

8. W celu potwierdzenia kwalifikowalności wydatków w projekcie moje dane osobowe takie jak 

imiona, nazwisko PESEL, nr projektu, data rozpoczęcia udziału w projekcie, data zakończenia 

udziału w projekcie, kod tytułu ubezpieczenia, wysokość składki z tytułu ubezpieczenia 

zdrowotnego, wysokość składki z tytułu ubezpieczenia wypadkowego mogą być przetwarzane w 

zbiorze Zbiór danych osobowych z ZUS, którego administratorem jest minister właściwy do spraw 

rozwoju regionalnego. Podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 
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23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – dane osobowe 

są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO 

WER) na podstawie2: 

1) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia  

17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego 

Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego 

rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, 

2) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia  

17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego 

rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006, 

3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, 

4) ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z  2017 r. 

poz. 1778). 

Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej - 
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice (nazwa i adres 
właściwej Instytucji Pośredniczącej), beneficjentowi realizującemu projekt  - stowarzyszenie 
Lokalna Grupa Działania „Wspólny Rozwój” ul. Mazowiecka 2, 44-335 Jastrzębie-Zdrój  i Śląska 
Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości ul. Zwycięstwa 36, 44-100 Gliwice (nazwa i adres 
beneficjenta oraz partnera) oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą 
w realizacji projektu - ………………………………………………………………………………… 
………………………………………………. (nazwa i adres ww. podmiotów). Moje dane osobowe mogą 
zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Powierzającego, 
Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta.  Moje dane osobowe mogą zostać również 
powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Powierzającego, Instytucji 
Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach PO WER. 

9. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

 

 

 

 

…..……………………………………… …………………………………………… 

MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU* 

 

                                                 
2
 Przetwarzanie danych osobowych w zbiorze Zbiór danych osobowych z ZUS dotyczy sytuacji, w której umowa o dofinansowanie projektu 

została zawarta z Beneficjentem przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub Wojewódzki Urząd Pracy. 
*
 W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna. 


