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Załącznik 1 

Formularz Rekrutacyjny 
 

Poniższe pole wypełnia personel Projektu 

Wpływ Formularza rekrutacyjnego 

Data  

Numer  

Podpis przyjmującego  

 

FORMULARZ REKRUTACYJNY 

Projekt „Młodzi Aktywni = Sukces Zawodowy” 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,  

realizowany przez STAWIL Sp. z o.o., na podstawie Umowy nr POWR.01.02.01-18-0044/17-00 

zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie  

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

 

OŚ PRIORYTETOWA I OSOBY MŁODE NA RYNKU PRACY 

DZIAŁANIE 1.2 WSPARCIE OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY NA REGIONALNYM RYNKU PRACY-

PROJEKTY KONKURSOWE 

PODDZIAŁANIE 1.2.1 WSPARCIE UDZIELANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 

Dane personalne 

Imię (imiona)  

Nazwisko  

Tel. kontaktowy  

E-mail  

PESEL            

Płeć 
☐ Kobieta 

☐ Mężczyzna 

Poziom wykształcenia 

☐ Podstawowe 

☐ Gimnazjalne 

☐ Ponadgimnazjalne 

☐ Policealne 

☐ Wyższe 

Wiek w chwili przystąpienia do 
projektu 
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Dane adresowe 

Ulica   

Nr budynku  Nr lokalu  

Kod pocztowy 
 

Miejscowość  

Gmina 
 

Powiat  

Województwo 
 

Obszar 
☐ Miejski 

☐ Wiejski 

Oświadczam, że jestem osobą: 

☐ bierną zawodowo (należy załączyć oświadczenie) 

☐ bezrobotną niezarejestrowaną w Urzędzie Pracy (należy załączyć oświadczenie) 

☐ długotrwale bezrobotną  

☐ posiadającą wykształcenie gimnazjalne lub niższe 

☐ posiadającą wykształcenie średnie  

Dotyczy zgłoszeń osób z 
niepełnosprawnościami: prosimy 
o podanie zakresu koniecznych 
udogodnień, które ewentualnie 
moglibyśmy zapewnić - max 500 
znaków 

 

 

 

 

 

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

miejscowość, data CZYTELNY podpis Kandydata/-ki 

 

 

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

pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań oświadczam, jestem osobą młodą w wieku  

15 - 29 lat bez pracy, nieuczestniczącą w kształceniu i szkoleniu – tzw. Młodzież NEET, bierną zawodowo 

lub bezrobotną niezarejestrowaną w Urzędzie Pracy oraz zamieszkuję (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) 

na terenie woj. podkarpackiego. 

 

 

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

miejscowość, data CZYTELNY podpis Kandydata/-ki 
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Oświadczam, że: 

1. Zapoznałem/-am się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pt. „Młodzi Aktywni = Sukces Zawodowy” i 

spełniam wszystkie określone w nim warunki uczestnictwa. 

2. Zostałem/-am poinformowana, że Projekt pt. „Młodzi Aktywni = Sukces Zawodowy” realizowany przez  

STAWIL Sp. z o.o. jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014-2020. 

3. Dane osobowe podane przeze mnie w związku z ubieganiem się o udział w Projekcie są prawdziwe. 

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez STAWIL Sp. z o.o. do celów niezbędnych przy 

rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922). 

5. Zostałem/-am poinformowany/-a, że administratorem moich danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju 

pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, mający 

siedzibę przy Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa. Przysługuje mi prawo wglądu do moich danych oraz ich 

poprawiania i aktualizowania. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek odmowa ich podania jest 

równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu. 

6. Oświadczam, iż zobowiązuję się do dostarczenia Realizatorowi Projektu kopii umowy o pracę/zlecenie lub 

zaświadczenia od pracodawcy potwierdzającego zatrudnienie, zarówno w przypadku podjęcia pracy w trakcie 

uczestnictwa w Projekcie jak i do 3 miesięcy od ukończenia udziału w Projekcie. 

7. Oświadczam, iż nie należę do grupy wyłączonej z objęcia wsparciem tj.: 

a) młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy) ze szczególnym 

uwzględnieniem:  

 wychowanków pieczy zastępczej powyżej 15 roku życia, którzy po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy 

zastępczej powrócili do rodzin naturalnych, 

 wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy założyli własne gospodarstwo domowe, 

 wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy usamodzielniają się i mają trudności ze 

znalezieniem zatrudnienia po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej; 

b) matki opuszczającej pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy), 

c) absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (do roku po 

opuszczeniu),  

d) absolwenci specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych (do roku po 

opuszczeniu),  

e) matki przebywające w domach samotnej matki,  

f) osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po opuszczeniu). 

8. Oświadczam, iż w ciągu ostatnich 4 tygodni nie brałem/-am udziału w żadnej formie aktywizacji, finansowanej ze środków 

publicznych obejmujących pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności 

i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy oraz kształcenie formalne w trybie 

stacjonarnym. 

 
 

 

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

miejscowość, data CZYTELNY podpis Kandydata/-ki 
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Do Formularza rekrutacyjnego należy załączyć: 

1. Oświadczenie o posiadaniu statusu osoby biernej zawodowo lub Oświadczenie dla osób bezrobotnych 

niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy, potwierdzające posiadanie statusu osoby bezrobotnej. 

 


