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Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie pn. „Mama w pracy, niania w domu”  

 

Potwierdzenie złożenia wniosku (wypełnia Biuro ds. Rekrutacji) 

Data wpływu 

Formularza 

rekrutacyjnego 

Godzina  Numer rekrutacyjny  Podpis osoby przyjmującej wniosek 

    

 

 

FORMULARZ REKRUTACYJNY 
 

 

Dane Kandydatki 

LP.  

1 Imię 

 

2 Nazwisko 

 

3 PESEL 

 

4 Płeć                     

 Kobieta                                              

 Mężczyzna 

5 Wykształcenie   

 niższe niż podstawowe (ISCED 0) w sytuacji, gdy osoba nie osiągnęła      

wykształcenia podstawowego  

 podstawowe (ISCED 1)   

 gimnazjalne (ISCED 2)   

 ponadgimnazjalne (ISDEC 3) - dotyczy także osób, które posiadają wykształcenie średnie 

lub zasadnicze zawodowe policealne (ISCED 4)   

 wyższe (ISCED 5-8) - dotyczy osób, które uzyskały tytuł licencjata/ inżyniera/ magistra/ 

doktora 

6 Województwo   

 

7 Powiat 

 

8 Gmina 

 

9 Miejscowość 

 

10 Ulica 

 

11 Nr budynku                                                                 Nr lokalu 

                                                           

12 Kod pocztowy 

 

13 Telefon kontaktowy 

 

14 Adres e-mail 
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15 Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu: 

a) osoba bezrobotna niezarejestrowana w ewidencji urzędów pracy 

b) osoba bezrobotna zarejestrowana w ewidencji urzędów pracy 

c) osoba bierna zawodowo 

d) osoba pracująca 

e) osoba pracująca, przebywająca na urlopie rodzicielskim 

16 Jeśli w pkt 15 zaznaczyłeś /-aś a) lub b) zaznacz: 

a) osoba długotrwale bezrobotna (powyżej 12 m-cy na dzień składania formularza) 

b) inne 

17 

 

 

 

 

Jeśli w pkt 15 zaznaczyłeś/-aś d) lub e) zaznacz właściwe: 

a) osoba pracująca w administracji rządowej  

b) osoba pracująca w administracji samorządowej   

c) osoba pracująca w MMŚP  

d) osoba pracująca w organizacji pozarządowej   

e) osoba prowadząca działalność na własny rachunek   

f) osoba pracująca w dużym przedsiębiorstwie  

g) inne  

18 Wykonywany zawód - jeśli w pkt 15 zaznaczyłeś/-aś d) lub e) zaznacz właściwe: 

a) instruktor praktycznej nauki zawodu 

b) nauczyciel kształcenia ogólnego 

c) nauczyciel wychowania przedszkolnego 

d) nauczyciel kształcenia zawodowego 

e) pracownik instytucji systemu ochrony zdrowia 

f) kluczowy pracownik instytucji pomocy i integracji społecznej 

g) pracownik instytucji rynku pracy 

h) pracownik instytucji szkolnictwa wyższego 

i) pracownik instytucji systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej 

j) pracownik ośrodka wsparcia ekonomii społecznej 

k) pracownik poradni psychologiczno-pedagogicznej 

l) inny 

19 Miejsce zatrudnienia - jeśli w pkt  15 zaznaczyłeś/-aś d) lub e), wpisz wtedy nazwę 

pracodawcy: 

 

 

 

20 Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia:  

 tak  

 nie  

 odmowa podania informacji   

21 Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań:   

 tak  

 nie 

22 Osoba z niepełnosprawnościami:   

 tak  

 nie  

23 Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione powyżej): 

 tak  

 nie   

 odmowa podania informacji 

Kryteria kwalifikujące 

24 Imię i nazwisko, numer PESEL dziecka/ dzieci, którego/ których dotyczyć ma wsparcie  

w projekcie: 
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1) …………………………………………………………………………………………………. 

2) …………………………………………………………………………………………………. 

3) …………………………………………………………………………………………………. 

25 Rodzic sprawujący opiekę nad dzieckiem wspólnie z Kandydatką do projektu jest osobą 

pozostającą w zatrudnieniu na podstawie:  

☐ umowy o pracę, 

☐ świadczenia usług na podstawie umowy cywilnoprawnej, która stanowi tytuł do 

ubezpieczeń społecznych (umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o świadczenie 

usług),  

☐ prowadzenia pozarolniczej działalności,   

☐ prowadzenia działalności rolniczej (z wyjątkiem osoby, która pod lega ubezpieczeniu 

społecznemu rolników jako domownik)  

☐ nie dotyczy 

26 Dziecko uczęszcza do żłobka, klubu dziecięcego lub jest pod opieką opiekuna dziennego:  

☐ nie 

☐ tak 

Kryteria premiujące 

27 Osoba samotnie wychowująca dziecko/ dzieci: 

☐ nie 

☐ tak, ja niżej podpisana oświadczam, że jestem osobą samotnie wychowującą 

dziecko/dzieci. 

 

………………………………………………………………………………………………….. 
Data i podpis Kandydatki 

28 Niepełnosprawność (rodzica/ dziecka/ dzieci): 

☐ nie 

☐ tak, ja niżej podpisana oświadczam, że posiadam/ moje dziecko posiada/ moje dzieci 

posiadają (niepotrzebne skreślić) aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.  

 

………………………………………………………………………………………………….. 
Data i podpis Kandydatki 

29 Uzyskiwanie dochodów poniżej minimum socjalnego: 

☐ nie 

☐ tak, ja niżej podpisana oświadczam, że uzyskuję dochody poniżej min. socjalnego.  

 

………………………………………………………………………………………………….. 
Data i podpis Kandydatki 

30 Uzasadnienie wsparcia w kontekście powrotu na rynek pracy/opieki nad dzieckiem/ dziećmi, 

sytuacji matki: 
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……………………………………                   ……………………………………….                                         

(miejscowość, data)                                                                  (czytelny podpis Kandydatki)    

 

 

Załącznik do formularza:  

- kopia aktu urodzenia dziecka/ dzieci  

- zaświadczenie o zatrudnieniu wystawione przez pracodawcę / zaświadczenie o wpisie do CEIDG / wyciąg  

z KRS 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie pn. „Mama w pracy, niania w domu”  

 

 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  

  

Ja, niżej podpisana  

 

……………………………………………………...………………………………  (imię i nazwisko) 

 

PESEL:……………………………………………………………………………………………….…                                             

 

deklaruję udział w projekcie pn. „Mama w pracy, niania w domu” współfinansowanym przez Unię 

Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Łódzkiego na lata 2014 

- 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa  

X „Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie” Działanie X.I „Powrót na rynek pracy 

osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3”, realizowanym przez Miasto Łódź.  

 

Oświadczam równocześnie, że:   

1. Spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające mnie do udziału w Projekcie, o których mowa  

w Regulaminie rekrutacji  i udziału w projekcie pn. „Mama w pracy, niania w domu”. 

2. Zapoznałam się z Regulaminem rekrutacji  i udziału w projekcie pn. „Mama w pracy, niania w domu” 

oraz zobowiązuję się do jego przestrzegania.   

3. Zastałam poinformowana, że projekt „Mama w pracy, niania w domu”, jest współfinansowany  

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

4. Przedstawione przeze mnie w dokumentacji rekrutacyjnej dane są prawdziwe i odpowiadają stanowi 

faktycznemu na dzień podpisania niniejszej deklaracji. Jestem świadoma odpowiedzialności jaką ponoszę 

w przypadku podania nieprawdziwych danych1.  

5. Nie korzystam obecnie i zobowiązuję się do niekorzystania z tego samego typu wsparcia w innych 

projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WŁ 2014-

2020 . 

 

 

 

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

(miejscowość, data)                                                                                          (czytelny  podpis)    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                      
1 Pouczenie: 

Składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą podlega odpowiedzialności karnej zgodnie z §233 Kodeksu Karnego 
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Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie pn. „Mama w pracy, niania w domu”  

 

OŚWIADCZENIE KANDYDATKI DO PROJEKTU  

PN. „MAMA W PRACY, NIANIA W DOMU” 

 

W związku ze złożeniem dokumentów rekrutacyjnych w celu przystąpienia do Projektu  

pn. „Mama w pracy, niania w domu” oświadczam co następuje: 

 

Spełniono wobec mnie obowiązek informacyjny realizowany na podstawie art. 13 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w następującym kształcie:  

 

1. Administratorem moich danych osobowych jest odpowiednio:   

a) Zarząd Województwa Łódzkiego dla zbioru danych osobowych i kategorii osób, których dane 

dotyczą przetwarzanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Łódzkiego na lata 2014-2020, 

b) Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego dla zbioru danych osobowych przetwarzanych  

w „Centralnym systemie teleinformatycznym wspierającym realizację programów 

operacyjnych” 

2. Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres poczty 

elektronicznej: 

a) w zakresie danych osobowych i kategorii osób, których dane dotyczą,  przetwarzanych  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020 

– iod@lodzkie.pl 

b) w zakresie zbioru danych osobowych przetwarzanych w „Centralnym systemie 

teleinformatycznym wspierającym realizację programów operacyjnych” – iod@miir.gov.pl 

3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji do projektu pn. „Mama  

w pracy, niania w domu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Łódzkiego na lata 2014-2020. 

4. Przetwarzanie moich danych osobowych obywa się w następujących celach:  

a) w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych 

osobowych w oparciu o informacje udzielone w procesie rekrutacyjnym oraz w oparciu o dostarczone 

dokumenty, w tym informacje podane z własnej inicjatywy na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO  

b) w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora w zakresie danych pozyskanych w trakcie 

procesu rekrutacji w związku ze sprawdzeniem umiejętności i zdolności potrzebnych do realizacji 

zadań na określonym stanowisku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f  RODO 

c) w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora na wypadek prawnej potrzeby   wykazania 

faktów oraz wykazania wykonania obowiązków na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO 

5. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz zakończenia archiwizowania 

dokumentacji. 

6. Odbiorcami moich danych jest: 

a) Minister Właściwy ds. rozwoju regionalnego, ul. Wspólna 2/4, 00 -926 Warszawa, 

b) Instytucja Zarządzająca – Zarząd Województwa Łódzkiego, Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, 

c) Beneficjent realizujący Projekt – Miasto Łódź, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź. 

mailto:iod@lodzkie.pl
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Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na 

zlecenie Administratora, Instytucji Zarządzającej lub Beneficjenta. Moje dane osobowe mogą 

zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Administratora, 

Instytucji Zarządzającej oraz Beneficjenta kontrole i audyt w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

7. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej.  

8. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania na zasadach określonych w art. 17 i 18 RODO.   

9. Mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest  Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

10. Podanie przeze mnie danych jest warunkiem koniecznym do udziału w rekrutacji, zaś 

konsekwencją odmowy podania danych jest brak możliwości wzięcia udziału w procesie 

rekrutacji w ramach Projektu pn. „Mama w pracy, niania w domu”  w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020. 

 

 

 

 

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

Miejscowość i data               Czytelny podpis Kandydatki do Projektu 
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Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie pn. „Mama w pracy, niania w domu”  
 

Karta oceny formularza rekrutacyjnego 
 

Dane Kandydatki 

Nazwisko oraz imię Kandydatki   

PESEL  

Numer rekrutacyjny  

 

 
A. Kryteria warunkujące udział w Projekcie (kryteria te muszą zostać spełnione łącznie): 

 

KRYTERIUM 
TAK NIE 

Nie 

dotyczy 
Uwagi 

1 
Kandydatka zamieszkuje na terenie 

Łodzi 

    

2 

Kandydatka jest osobą pracującą, 

(do formularza załączono 

zaświadczenie o zatrudnieniu/ 

zaświadczenie o wpisie do CEIDG 

lub wyciąg z KRS)  

    

3 

Kandydatka sprawuję opiekę nad 

dzieckiem/ dziećmi do lat 3  (do 

formularza załączono akt urodzenia 

dziecka/ dzieci) 

    

4 

Drugi rodzic dziecka pracuje (nie 

dotyczy osób samotnie 

wychowujących dziecko) 

    

5 

Dziecko/ dzieci, którego/których ma 

dotyczyć opieka nie chodzi/nie 

chodzą do żłobka, klubu 

dziecięcego ani nie jest/nie są pod 

opieką dziennego opiekuna.  

 

    

 

B. Kryteria premiujące (oceniane na podstawie oświadczeń zawartych w formularzu rekrutacyjnym)  

 Kryteria premiowane – punktacja  Przyznane 

punkty 

1 

Samotne wychowywanie 

dziecka 

- rodzic/opiekun samotnie wychowujący dziecko: 

5 punktów 

- rodzic/opiekun niewychowujący samotnie 

dziecka: 0 punktów 

 

2 
Niepełnosprawność rodzica 

/opiekuna/ dziecka 

- Kandydatka jest osobą niepełnosprawną: 5 

punktów 
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- dziecko, którego ma dotyczyć opieka jest osobą 

niepełnosprawną: 5 punktów  

- nie dotyczy: 0 punktów 

3 

Dochody poniżej minimum 

socjalnego 

- uzyskiwanie dochodów poniżej minimum 

socjalnego: 5 punktów 

- nieuzyskiwanie dochodów poniżej minimum 

socjalnego: 0 punktów 

 

4 

Uzasadnienie wsparcia w 

kontekście powrotu na rynek 

pracy/opieki nad dzieckiem, 

sytuacji matki 

tak – 5 pkt. 

nie – 0 pkt. 

 

LICZBA UZYSKANYCH PUNKTÓW  

 

 

 

C. PODSUMOWANIE OCENY  

 

Łączna liczba punktów: ………………………. 
 

Kandydatka SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA (niewłaściwe skreślić) warunki udziału, tym samym: 

o kwalifikuje się  

o nie kwalifikuje się  
 

do objęcia wsparciem w ramach projektu pn. „Mama w pracy, niania w domu”.  

 

 

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

            (miejscowość, data)                                               (podpis osoby upoważnionej do przeprowadzenia oceny) 

 
 


