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FORMULARZ REKRUTACYJNY 
 

Wypełnia przyjmujący: 
Data wpływu do Biura Projektu  
Numer Formularza  

 
DANE KANDYDATA/TKI 

Imię i nazwisko  
Data urodzenia  
Miejsce urodzenia  
Numer PESEL              
Płeć � Kobieta   

�  Mężczyzna 
Wiek   

DANE KONTAKTOWE 

Adres zamieszkania 
(w rozumieniu 
Kodeksu Cywilnego) 

Województwo: 
Powiat: 
Gmina: 
Miejscowość: 
Kod pocztowy: 
Ulica: 
Numer budynku: 
Numer lokalu: 

Adres 
korespondencyjny 
(jeśli jest inny niż 
adres zamieszkania) 

Województwo: 

Powiat: 
Gmina: 
Miejscowość: 
Kod pocztowy: 
Ulica: 
Numer budynku: 
Numer lokalu: 

Obszar wg stopnia 
urbanizacji 
(DEGURBA) 

� miejski 
� wiejski 

Telefon kontaktowy:  
Adres e-mail:  
STATUS KANDYDATA  
Oświadczam, że jestem: 

�  
osobą bezrobotną zarejestrowaną w ewidencji urzędów pracy 

�  
osobą bezrobotną niezarejestrowaną w ewidencji urzędów pracy 

�  
osobą długotrwale bezrobotną  (bezrobotną nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy) 

�  
osobą bierną zawodowo 

�  
osobą sprawującą opiekę nad osobą zależną 

�  
rolnikiem 

�  
domownikiem rolnika (zarejestrowany w KRUS) 

�  
osobą pracującą 

�  
osobą szkolącą się (uczestnicząca w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, 
uzupełnienie/ doskonalenie umiejętności/ kwalifikacji zawodowych, potrzebnych do 
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wykonywania pracy) 

�  
osobą uczącą się  gimnazjum/szkoła ponadgimnazjalna/studia wyższe1 

�  

osobą będącą na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy 
spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu 
rodzicielskiego) 

�  

w ciągu ostatnich 4 tygodni uczestniczyłem/am w pozaszkolnych zajęciach mających na celu 
uzyskanie\uzupełnienie\ doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, 
potrzebnych do wykonywania pracy (szkoleniach) finansowanych ze środków publicznych 

DANE DOTYCZĄCE REKRUTACJI 

Posiadam 
wykształcenie: 

� Niższe niż podstawowe 
� Podstawowe 
� Gimnazjalne 
� Ponadgimnazjalne (szkoła zawodowa, liceum, technikum) 
� Policealne 
� Wyższe 

Jestem osobą 
niepełnosprawną 

� Nie 
� Tak 

Sprawuję opiekę nad 
osobą zależną 

� Nie 
� Tak 

POZOSTAŁE DANE 
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 niepełnosprawnościami � 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) 

� Nie 
� Tak 
� Odmowa podania informacji 

INFORMACJE DOTYCZĄCE SZKOLENIA 

Jestem zainteresowana/y udziałem w 
szkoleniu/kursie:  

� Operator – programista CNC z obsługą programu  
AutoCad   

� Kosztorysant robót budowlanych z obsługą  
programu NormaPro 

� Przewodnik turystyczny z podstawową obsługą  
komputera z Internetem  

� Instruktor fitness z podstawową obsługą komputera  
� Spawacz metodą MAG 135 z obsługą programu  

AutoCad  
OŚWIADCZENIA 

� NIE  Oświadczam, że podane przeze mnie w FORMULARZU REKRUTACYJNYM dane  

                                                             
1
 Niepotrzebne skreślić 
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� TAK   są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. 

� NIE  

� TAK   

Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Regulaminem Uczestnictwa w Projekcie,  
nie zgłaszam do niego zastrzeżeń i zobowiązuję się przestrzegać jego postanowień. 

� NIE  

� TAK   

Oświadczam, że spełniam warunki kwalifikujące do udziału w Projekcie zgodnie z 
Regulaminem Projektu 

� NIE  

� TAK   

Oświadczam, że: 

• wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i danych o stanie zdrowia 
zawartych w FORMULARZU REKRUTACYJNYM zgodnie z ustawą dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2135, z 
późn. zm.); 

• przyjmuję do wiadomości, że: 
1) administratorem tak zebranych danych jest Fundacja Challenge Europe 
2) moje dane osobowe/dane mojego dziecka będą przetwarzane wyłącznie w celu 

realizacji procesu rekrutacji do Projektu i jego rozliczenia; 
3) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna 

z brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji do Projektu; 
4) moje dane osobowe nie są i nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu 

ustawy o ochronie danych osobowych;   
5) mam prawo dostępu do treści danych i ich poprawiania. 

ZAŁĄCZNIKI: 

Do formularza załączam: 

� Orzeczenie o niepełnosprawności 
� Zaświadczenie potwierdzające status osoby bezrobotnej/długotrwale bezrobotnej zarejestrowanej w PUP/MUP 
� Zaświadczenie o dobrym stanie zdrowia (szkolenie Instruktor fitness z podstawową obsługą   komputera) 
� Oświadczenie potwierdzające status osoby bezrobotnej/długotrwale bezrobotnej 
� Oświadczenie potwierdzającej status osoby biernej zawodowo 
� Oświadczenie potwierdzające niskie kwalifikacje  
� Oświadczenie potwierdzające obszar zamieszkania 
� Test weryfikujący predyspozycje do udziału w szkoleniu 

Data 
……………………….. 

 
 
Podpis Kandydata  
 
…………………………….…………… 
 
 

 

 

 

  


