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Załącznik nr 1 do Regulaminu projektu 
 
 

FORMULARZ REKRUTACYJNY 
 

Projekt pt.: „Kierunek -> PRACA. Wsparcie aktywizacyjne dla 
biernych zawodowo mieszkańców województwa 

zachodniopomorskiego” 
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach działania 6.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020 

 

Data wpłynięcia Formularza: 

Lp  Lp. Nazwa  

I 
Dane 

Podstawowe 

1.  Imię   

2.  Nazwisko  

3.  Data urodzenia  Wiek:  

4.  PESEL __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

5.  Płeć  kobieta  mężczyzna 

6.  

Wykształcenie  
(najwyższy poziom 
wykształcenia w 
chwili 
przystąpienia do 
projektu) 

Wykształcenie: 
 niższe niż podstawowe ISCED 0                                
 podstawowe ISCED 1 -na poziomie szkoły podstawowej  
 gimnazjalne ISCED 2 -na poziomie szkoły gimnazjalnej                                
 ponadgimnazjalne ISCED 3 - liceum, technikum, szkoła 
zawodowa  
 policealne ISCED 4 -ukończenie szkoły po liceum lub po 
technikum  
 wyższe ISCED 5-8 -wykształcenie na poziomie szkoły 
wyższej  

II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adres 
Zamieszkania 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Nazwa ulicy                       

2. Nr domu  

3. Nr lokalu  

4. Miejscowość  

5. Kod pocztowy  

6. Województwo  



 
  

 

 

 

 

 
 
 

Projekt „Kierunek -> PRACA. Wsparcie aktywizacyjne dla biernych zawodowo 
                   mieszkańców  województwa zachodniopomorskiego”,www.romaniszyn.com.pl 
 

 

 
II 

Adres 
Zamieszkania 

7. 
Powiat i Gmina 
(odpowiednie 
zaznaczyć X) 

  Powiat szczeciniecki 

 Szczecinek (z wyłączeniem gminy miasta Szczecinek) 

 Barwice  Biały Bór 
 Borne 
Sulinowo 

 Grzmiąca 

  Powiat drawski 

 Czaplinek  Ostrowice  Drawsko Pomorskie 

 Złocieniec Wierzchowo  Kalisz Pomorski 

  Powiat wałecki 

 Wałcz (z wyłączeniem gminy miasta Wałcz) 

 Tuczno  Człopa  Mirosławiec 

  Powiat choszczeński 

 Drawno  Bierzwnik  Choszczno 

 Recz  Krzęcin  Pełczyce 

  Powiat łobeski 

 Resko  Dobra  Węgorzyno 

 Radowo Małe  Łobez 

  Powiat świdwiński 

 Świdwin (z wyłączeniem gminy miasta Świdwin) 

 Połczyn Zdrój  Brzeżno 

 Sławoborze  Rąbino 

III 
Dane 

kontaktowe 

1 
Numer telefonu 
kontaktowego 

 

2 Adres - e-mail  
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IV Kryteria obowiązkowe (proszę zaznaczyć odpowiednio TAK lub NIE) 

 
Oświadczam, że jestem osobą powyżej 29 r.ż.                                                                                                   

(osoba, która ma skończone 30 lat i więcej) 
 

TAK               NIE 
 
 
Oświadczam, że jestem osobą bierną zawodowo 

(osoba bierna zawodowo - to osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej tzn. nie 
pracuje i nie jest bezrobotna, nie jest zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy). 
 

TAK               NIE 
 
 
Oświadczam, że jestem osobą zamieszkującą (wg KC) w województwie zachodniopomorskim na obszarze 
gminy wiejskiej i/lub miejsko-wiejskiej Specjalnej Strefy Włączenia tj.: gminy Szczecinek (z wyłączeniem gminy 
miasta Szczecinek), Barwice, Biały Bór, Borne Sulinowo, Grzmiąca, Czaplinek, Drawsko Pomorskie, Kalisz 
Pomorski, Złocieniec, Ostrowice, Wierzchowo, Wałcz (z wyłączeniem gminy miasta Wałcz), Człopa, Mirosławiec, 
Tuczno, Bierzwnik, Choszczno, Drawno, Krzęcin, Pełczyce, Recz, Dobra, Łobez, Resko, Węgorzyno, Radowo 
Małe, Świdwin (z wyłączeniem gminy miasta Świdwin), Połczyn-Zdój, Brzeżno, Rąbino, Sławoborze. 
 
TAK               NIE 
 
 
Oświadczam, że należę przynajmniej do jednej z grup: 
1. osoby w wieku 50 lat i więcej 
2. kobiety 
3. osoby niepełnosprawne  

(osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a 
także osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie 
zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375) t.j.: 
a) osoby z orzeczeniem ustalającym stopień niepełnosprawności 
b) osoby z orzeczeniem o niezdolności do pracy wydane przez lekarza orzecznika ZUS 
c) osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16 roku życia 
d) osoby z zaburzeniami psychicznymi) 

4. osoby o niskich kwalifikacjach  
(osoby posiadające wykształcenie ponadgimnazjalne (ukończone liceum, technikum, szkołę zawodową) 
lub niższe – poziom ISCED 0-3 włącznie) 

 

TAK               NIE 
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V Dodatkowe kryteria premiujące (proszę zaznaczyć) 

 Płeć (kobiety)  +10 pkt. 

 Osoby powyżej 50 r.ż.  +10 pkt. 

 Niepełnosprawność  +10 pkt. 

 Wykształcenie gimnazjalne i niższe  +10 pkt 

 Wykształcenie średnie ogólne i zawodowe  +5 pkt. 

 Osoby bierne zawodowo powyżej 12 miesięcy  +5 pkt. 

VI  Status uczestnika projektu w chwili przystąpienia do projektu – informacje dodatkowe 

 

• Osoba sprawująca opiekę nad osobą zależną / dzieckiem  
 Nie                     
 Tak 

• Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia 
 Nie                  
 Tak          
 Odmowa podania informacji                     

• Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań 
 Nie                     
 Tak 

• Osoba z niepełnosprawnością 
 Nie                  
 Tak          
 Odmowa podania informacji                     

• Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących 
 Nie                     
 Tak 

• W tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu 
 Nie                     
 Tak 

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

• Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione powyżej, np. osoby zamieszkujące na 
obszarze wsi)  
 Nie                  
 Tak          
 Odmowa podania informacji                     
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VI Oświadczenia  

Oświadczam, iż jestem: 

uprzedzony/a o odpowiedzialności za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenia prawdy, niniejszym 

oświadczam, że dane zawarte w niniejszej Formularzu rekrutacyjnym są zgodne z prawdą. 

świadomy/a, że złożenie Formularza rekrutacyjnego nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału  

w projekcie.  

Oświadczam, iż  

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997  

o ochronie danych osobowych (tekst ujednolicony: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami), dla potrzeb 

projektu „Kierunek -> PRACA. Wsparcie aktywizacyjne dla biernych zawodowo mieszkańców województwa 

zachodniopomorskiego”  

        CZYTELNY PODPIS KANDYDATA   

 


