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                                                                                                                             Załącznik nr 1 do regulaminu rekrutacji  

  do projektu „Nowy zawód – nowa praca” 

 

Wypełnia realizator: 

Numer formularza rekrutacyjnego:  …………………………… 

Data złożenia: ……………………………………………………………. 

Podpis osoby przyjmującej: …………………………………………….. 

 

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU 

„Nowy zawód – nowa praca” 

 

 

Wypełnia kandydatka: 

 
Dane kandydatki 

Dane osobowe 

Imię  

Nazwisko  

PESEL  

Data urodzenia  

Adres zamieszkania 

Ulica  

Numer domu  

Numer lokalu  

Miejscowość  

Kod pocztowy  

Dane kontaktowe 

Telefon  

Adres e-mail  

Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres zamieszkania) 

Ulica  

Numer domu  

Numer lokalu  

Miejscowość  

Kod pocztowy  
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Status kandydatki 

Status kandydatki na rynku pracy 

� Osoba bezrobotna
1
, w tym: 

        � osoba zarejestrowana w PUP  

       � osoba niezarejestrowana w PUP 

� Osoba bierna zawodowo
2
                           

Wiek powyżej 50 lat: � tak                                                                          � nie 

Czas pozostawania bez pracy ………………………………………. (w miesiącach) 

Posiadam wykształcenie: 

� niższe niż podstawowe                      � ponadgimnazjalne                                                         

� podstawowe                                        � policealne                                                      

� gimnazjalne                                          � wyższe    

 

Nazwa ostatnio ukończonej szkoły:  

……………………………………………………………………………………………………                                                       

Jestem osobą niepełnosprawną: � tak                                                                          � nie 

Jestem osobą bezdomną lub 

dotkniętą wykluczeniem z dostępu do 

mieszkań 

� tak                                                                          � nie 

Jestem osobą należącą do mniejszości 

narodowej lub etnicznej, migrantem, 

osobą obcego pochodzenia 

� tak                                                                          � nie 

Jestem byłą uczestniczką projektów  

z zakresu wyłączenia społecznego 

realizowanego w ramach IX RPO na 

lata 2014-2020  

� tak                                                                          � nie 

Jestem osobą samotnie wychowującą 

co najmniej jedno dziecko lub 

posiadającą na utrzymaniu osobę 

zależną 

� tak                                                                          � nie 

 

 

 

 

Oświadczam, że: 

− posiadam pełną zdolność do czynności prawnych; 

                                                 
1 Osoby bezrobotne - to osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia.  
  Za osobę bezrobotną uznawana będzie zarówno osoba, która: 
- jest zarejestrowana jako bezrobotna we właściwym powiatowym urzędzie pracy, 
- jest osobą pozostającą bez pracy, gotową do podjęcia pracy i aktywnie poszukującą zatrudnienia 
2 Osoby bierne zawodowo - to osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne np.: studenci 
studiów stacjonarnych, studenci studiów niestacjonarnych (studia wieczorowe, zaoczne) ale tylko wtedy gdy nie są zarejestrowani jako osoby 
bezrobotne; osoby będące na urlopie wychowawczym, ale tylko wtedy gdy nie są zarejestrowane jako osoby bezrobotne. 
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− deklaruję swój dobrowolny udział w projekcie „Nowy zawód – nowa praca”; 

− zamieszkuję na obszarze Łodzi  

− zostałam poinformowana o dofinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu 

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

2020; 

− zapoznałam się z Regulaminem udziału w projekcie „Nowy zawód – nowa praca”, realizowanego 

przez Miasto Łódź i akceptuję jego postanowienia; 

− zostałam poinformowana o prawie dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich 

poprawiania przetwarzanych przez realizatora projektu. 

− informacje podane przeze mnie w formularzu rekrutacyjnym odpowiadają stanowi faktycznemu  

i są prawdziwe na dzień złożenia dokumentacji aplikacyjnej. Ponadto jestem świadoma,  

iż  w przypadku składania fałszywych oświadczeń realizator projektu może złożyć zawiadomienie  

o możliwości popełnienia przestępstwa do właściwych organów państwowych. 

 

 

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

                                                                                                        Data i czytelny podpis 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


