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Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

FORMULARZ REKRUTACYJNY 

Uzupełnij puste pola drukowanymi literami lub zaznacz odpowiednią odpowiedź 

INFORMACJE OGÓLNE O KANDYDACIE 

Imię   Nazwisko   

Pesel   
Płeć 

Kobieta   

Data urodzenia   Mężczyzna   

Seria i numer dowodu   

Wiek w momencie 
przystąpienia do projektu   

 

DANE DOTYCZACE MIEJESCA ZAMIESZKANIA1 

Ulica   Nr domu   Nr lokalu   

Kod pocztowy   Miejscowość   

Województwo   Powiat   

Gmina   Kraj   

Telefon kontaktowy   

Adres e-mail   
 

Zaznacz prawidłową odpowiedź 

DANE DOTYCZĄCE WYKSZTAŁCENIA 

Poziom ISCED 0 Wykształcenie niższe niż podstawowe ( brak formalnego wykształcenia)   

Poziom ISCED 1 Wykształcenie podstawowe ( kształcenie ukończone na poziomie szkoły 
podstawowej)   

Poziom ISCED 2 Wykształcenie gimnazjalne ( kształcenie ukończone na poziomie szkoły 
gimnazjalnej)   

Poziom ISCED 3 Wykształcenie ponadgimnazjalne ( kształcenie ukończone za poziomie szkoły 
średniej lub zasadniczej szkoły zawodowej)   
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DANE DOTYCZĄCE STATUSU OSOBY W CHWILI PRZYSTAPIENIA DO PROJEKTU 

Oświadczam, że jestem osobą bezrobotną2, niezarejestrowaną w urzędzie pracy.   

Oświadczam, że jestem osobą bezrobotną, zarejestrowaną w ewidencji urzędów pracy z ustalonym:   

1) z I profilem pomocy   

2) z drugim profilem pomocy   

Oświadczam, że jestem osobą długotrwale bezrobotną3 zarejestrowaną, (z ustalonym I lub II profil 
pomocy), (data zarejestrowania:………………………………..….).   

Oświadczam, że jestem osobą bierną zawodowo4.   

Czy posiada Pan/i orzeczenie o niepełnosprawności 5(należy dołączyć orzeczenie lub oświadczenie, 
gdy wystąpi brak możliwości uzyskania orzeczenia).   

Czy Pan/i należy do mniejszości narodowej lub etnicznej6, jestem migrantem7, obcego pochodzenia8 
(dane wrażliwe).   

Oświadczam, że jestem osobą bezrobotną zarejestrowaną w Urzędzie Pracy i zamieszkuję we 
wspólnym gospodarstwie domowym z rolnikiem prowadzącym indywidualne gospodarstwo rolne 
do wielkości 2 ha przeliczeniowych.   

Oświadczam, że jestem rolnikiem zarejestrowanym w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna i 
prowadzę indywidualne gospodarstwo rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych.   

Jestem osobą bezdomną lub dotkniętą wykluczeniem z dostępu do mieszkań (dane wrażliwe)   

Znajduję się w innej niekorzystnej sytuacji społecznej np. jestem zagrożony/a wykluczeniem 
społecznym, posiadam wykształcenie poniżej podstawowego, byłem/am więźniem, narkomanem 
itp. (dane wrażliwe)   

Żyję w gospodarstwie domowym składającym się z jednej osoby dorosłej (pow. 18 r.ż.) i dzieci 
pozostających na utrzymaniu   

Żyję w gospodarstwie domowym bez osób pracujących, z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu   

Żyję w gospodarstwie bez osób pracujących   

 

 

 

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

               Data i miejscowość                             Czytelny popis Kandydata 
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1 Zgodnie z art. 25. Kodeksu Cywilnego – miejsce przebywania z zamiarem stałego pobytu  
2
 Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 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 w rozumieniu 
Wytycznych, o których mowa powyżej.   
3
 Osoba długotrwale bezrobotna (tj. pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia) nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy – dot. 

dorosłych tj. osób w wieku 25 lat lub więcej.   
4
 Osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje i nie jest bezrobotna). Osoba będąca na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w 

pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, która nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), uznawana jest za bierną zawodowo, chyba że 
jest zarejestrowane już jako bezrobotna (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). Osoba prowadząca działalność na własny rachunek (w tym bezpłatnie pomagająca osobie 
prowadzącej działalność członek rodziny) nie jest uznawany za bierną zawodowo.   
5
 Za osoby niepełnosprawne uznaje się osoby niepełnosprawne w świetle przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127 poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia 
psychicznego (Dz. U. z. 2011 r., Nr 231 poz. 1375), tj. osoby z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia. Przynależność do grupy osób 
niepełnosprawnych określana jest w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie.   
6
 Zgodnie z prawem krajowym mniejszości narodowe to mniejszość: białoruska, czeska, litewska, niemiecka, ormiańska, rosyjska, słowacka, ukraińska, żydowska. Mniejszości etniczne: 

karaimska, łemkowska, romska, tatarska.   
7 Cudzoziemcy na stale mieszkający w danym państwie, obywatele obcego pochodzenia lub obywatele należący do mniejszości.   
8
 Osoby obcego pochodzenia to cudzoziemcy –każda osoba, która nie posiada polskiego obywatelstwa, bez względu na fakt posiadania lub nie posiadania obywatelstwa (obywatelstw) 

innych krajów lub osoba, której co najmniej jeden z rodziców urodził się poza terenem Polski.   

http://www.jcgroup.pl/
mailto:pomorskie@jcgroup.pl

