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FORMULARZ REKRUTACYJNY 
do projektu 

„Młodzi na rynku pracy Wielkopolski” 

 
REALIZATOR Profutura Group Sp. z o.o. sp.k.  

ul. Ratajczaka 20/18 A 61-815 Poznań 

PROGRAM Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 

 

OŚ PRIORYTETOWA I Osoby młode na rynku pracy 

DZIAŁANIE 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym 

rynku pracy 

PODDZIAŁANIE 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego 

TYTUŁ PROJEKTU „ Młodzi na rynku pracy Wielkopolski” 

NUMER PROJEKTU WND-POWR.01.02.01-30-0166/15 

 

UWAGA: 

1. Formularz rekrutacyjny do projektu powinien być wypełniony elektronicznie lub odręcznie w sposób 

czytelny i podpisany w miejscach do tego wskazanych. 

2. W przypadku dokonania skreślenia, proszę postawić parafkę wraz z datą (obok skreślenia), a następnie 

zaznaczyć prawidłową odpowiedź. 

3. Każde pole Formularza rekrutacyjnego powinno zostać wypełnione, w przypadku gdy dane pole nie dotyczy 

Kandydata należy umieścić adnotację „nie dotyczy”.  

4. Przed złożeniem wypełnionego formularza Kandydat powinien zapoznać się z „Regulaminem rekrutacji i 

uczestnictwa w projekcie „Młodzi na rynku pracy Wielkopolski”. 

 
 

Dane osobowe uczestnika 

1 Imię (imiona)   

2 Nazwisko   

3 Płeć                  kobieta                               mężczyzna 

4 
Wiek w chwili przystąpienia do 

projektu 
  

5 PESEL 
 
 

6 Data urodzenia 
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Dane kontaktowe 

7 Adres zamieszkania (ulica, nr domu, 
nr lokalu)

1
 

  

8 Obszar  
        Obszar wiejski          Obszar miejski do 25 tys. mieszkańców               

        Obszar wiejsko – miejski  

        Obszar miejski powyżej 25 tys. mieszkańców 

  

9  Miejscowość i kod pocztowy   

10 Województwo   

11 Gmina  

12 Powiat  

13 Telefon kontaktowy 
(stacjonarny/komórkowy) 

 

14 Adres e-mail   

 
Dane dodatkowe 

 

15 Wykształcenie Brak (brak formalnego wykształcenia) 

ISCED 1 - Podstawowe  

(kształcenie ukończone na poziomie  szkoły podstawowej) 

ISCED 2 - Gimnazjalne  

(kształcenie ukończone na poziomie  szkoły gimnazjalnej) 

ISCED 3 Ponadgimnazjalne  

(kształcenie ukończone na poziomie  szkoły średniej lub zasadniczej 
szkoły zawodowej) 

w tym: kształcenie niezakończone egzaminem maturalnym 

           kształcenie zakończone egzaminem maturalnym             

ISCED 4 - Policealne  

(kształcenie ukończone na poziomie wyższym niż kształcenie na 
poziomie szkoły średniej, które jednocześnie nie jest wykształceniem 
wyższym) 

ISCED 5 - Wyższe  

(pełne i ukończone wykształcenie na poziomie wyższym) 

                                                 
1
 Należy podać adres zamieszkania, w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, tj. miejscowość, w której przebywa się  

z zamiarem stałego pobytu. 
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  ISCED 6 – Doktoranckie  

(pełne i ukończone wykształcenie na poziomie studiów doktoranckich) 

 
16 

Status osoby na rynku pracy w 
chwili przystąpienia do projektu 

(PROSZĘ WYBRAĆ I ZAZNACZYĆ 
JEDNĄ ODPOWIEDŹ Z 2 

PODPUNKTÓW) 

1. Osoba zarejestrowana w ewidencji urzędów pracy jako 
bezrobotny   

W tym osoba długotrwale bezrobotna
2
 

 młodzież (<25 lat) nieprzerwanie przez okres ponad 6 
miesięcy 

 dorośli (25 lat i więcej) nieprzerwanie przez okres 12 
miesięcy    

 

2. Osoba bierna zawodowo
3
 

Osoba należąca do kategorii osób NEET, tj. 

- pozostająca bez zatrudnienia (tj. będąca osobą bezrobotną lub bierną zawodowo), 

- nie kształcąca się (tj. nie uczestnicząca  w kształceniu formalnym w trybie 

stacjonarnym) i 

- nie szkoląca się (tj. nie uczestnicząca w pozaszkolnych zajęciach mających na celu 
uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub 
ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, w ciągu ostatnich 4 tyg.). 
 

tak                                                                              nie       
 
 

17 Osoba należąca do mniejszości 
narodowej lub etnicznej, migrant, 

osoba obcego pochodzenia 

              
tak             odmowa podania informacji                          nie 

18 Osoba bezdomna lub dotknięta               

                                                 
2
 Osobami długotrwale bezrobotnymi – w przypadku osób poniżej 25 roku życia – są osoby bezrobotne 

nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy, a w przypadku osób powyżej 25 roku życia – nieprzerwanie przez 

okres ponad 12 miesięcy.  
3
 Osoby bierne zawodowo to osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i 

nie są bezrobotne). 

Do grupy biernych zawodowo zaliczamy m.in.: 

 studentów studiów niestacjonarnych (studia wieczorowe, zaoczne) ale tylko wtedy gdy nie są 

zarejestrowani jako osoby bezrobotne; 

 osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana 

opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu 

rodzicielskiego), ale tylko wtedy gdy nie są zarejestrowane jako osoby bezrobotne (konieczna jest 

weryfikacja czy dana osoba jest zarejestrowana). 
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wykluczeniem z dostępu do 
mieszkań 

tak                                                                                   nie 

19 Osoba z niepełnosprawnościami               
tak             odmowa podania informacji                          nie 

20 Osoba przebywająca w 
gospodarstwie domowym bez osób 

pracujących (nikt w całym gosp. 
domowym nie pracuje) 

 
W tym: w gospodarstwie domowym 

z dziećmi pozostającymi na 
utrzymaniu 

 
 

              
tak                                                                                   nie 
 
 
 
 
 
tak                                                                                   nie 

21  
Osoba żyjąca w gospodarstwie 
składającym się z jednej osoby 

dorosłej i dzieci pozostających na 
utrzymaniu 

 

              
tak                                                                                   nie 

22 Osoba w innej niekorzystnej sytuacji 
społecznej (innej niż wymienione 

powyżej) 

              
tak                odmowa podania informacji                        nie                                                       

 
 

PROSIMY O WYBRANIE JEDNEJ ODPOWIEDZI Z PUNKTÓW PONIŻEJ 

23 Kurs               język angielski   (120 h zajęć)                            

 

24 Poziom  
              Podstawowy (nigdy nie uczyłam/em się języka) 

              Test kwalifikacyjny  

 

25 Kurs na webmastera (komputerowy) 

        
26 Kurs księgowości 

        
27 Bon szkoleniowy 
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OŚWIADCZENIA KANDYDATA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE 

 

Świadoma/-y odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego przewidującego karę 

pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań lub zatajenie prawdy oświadczam, że dane 

zawarte w Formularzu rekrutacyjnym do projektu są zgodne z prawdą. 

 

……………………………………… 

Data i czytelny podpis Kandydata 

 

Ja, niżej podpisany/-a oświadczam, że:  

1. Zgłaszam chęć udziału w Projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, pt. „MŁODZI NA RYNKU PRACY WIELKOPOLSKI”. 

2. Zostałem/-am poinformowany/-a, że Projekt „Młodzi na rynku pracy Wielkopolski” jest współfinansowany 

ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.  

3. Wyrażam zgodę na udział w postępowaniu rekrutacyjnym.  

4. Akceptuję fakt, że złożone przeze mnie dokumenty rekrutacyjne nie są równoznaczne z zakwalifikowaniem 

do Projektu. W przypadku nie zakwalifikowania się do udziału w Projekcie nie będę wnosił/-a żadnych 

roszczeń ani zastrzeżeń do Realizatora Projektu. 

5. Zapoznałem/-am się z Regulaminem w/w Projektu i zgodnie z wymogami jestem uprawniony/-a do 

uczestnictwa w nim.  

6. Deklaruję uczestnictwo we wszystkich formach wsparcia w projekcie, równocześnie zobowiązuję się, iż w 

przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie niezwłocznie poinformuję o tym fakcie Realizatora Projektu.  

7. Deklaruję uczestnictwo w badaniach ankietowych oraz ewaluacyjnych na potrzeby Projektu.  

8. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu dla potrzeb 

realizacji POWER, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 

r. poz. 1182, z późn. zm.). 

9. Nie jestem zatrudniony/-a na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej 

umowy o pracę oraz na podstawie umów prawa cywilnego, a także nie prowadzę działalności gospodarczej ani 

rolniczej. 

10. Wyrażam zgodę na przekazywanie mi informacji drogą telefoniczną lub elektroniczną (email). 

 

 

 

……………………………………...  

Data i czytelny podpis Kandydata 
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