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Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
FORMULARZ REKRUTACYJNY 

w ramach projektu projekcie „Nowa jakość usług społecznych w gminie Bełżyce” 
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany w ramach Osi 

priorytetowej:  II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, 
Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym 

 
I. Dane personalne Kandydata do udziału w projekcie 

 

Imię/Imiona: 
 

Nazwisko: 
 

Płeć: 
 Kobieta  Mężczyzna 

Wiek w chwili przystąpienia               
do projektu  

 

Wykształcenie: 

 Niższe niż podstawowe 
 Podstawowe  
 Gimnazjalne 
 Ponadgimnazjalne (Średnie zawodowe, Średnie ogólne,  

     Zasadnicze zawodowe) 
 Policealne 
 Wyższe (pierwszego stopnia-licencjat, drugiego stopnia-  

     magister, studia podyplomowe, trzeciego stopnia- 
     doktoranckie) 

PESEL:            

 

Dane kontaktowe: 

Województwo: 
 

 

Powiat: 
 

 

Gmina:  
 

Miejscowość: 
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Ulica: 
 

Nr budynku/Nr lokalu: 
 

Kod pocztowy: 
 

Obszar wg. stopnia 
urbanizacji(DEGURBA) 

Obszar 

proszę zakreślić właściwe 
poprzez postawienie 
znaku „X” przy wybranej 
odpowiedzi 

01 – Tereny gęsto zaludnione (miasta, centra 
miejskie, obszary miejskie) – przynajmniej 
50% ludności zamieszkuje obszary gęsto 
zaludnione 

 

02 – Tereny pośrednie (miasta, przedmieścia) 
– mniej niż 50% ludności zamieszkuje obszary 
wiejskie i mniej niż 50% ludności obszary o 
dużej gęstości zaludnienia  

 

03 – Tereny słabo zaludnione (wiejskie) – 
więcej niż 50% ludności zamieszkuje obszary 
wielskie (300 os./km2 na obszarze, w którym 
minimalna liczba ludności wynosi 5 tys. 
mieszkańców)  
 
W tym Gmina Bełżyce 
 

 

 

Telefon kontaktowy: 
 

Adres e-mail: 
 

Data rozpoczęcia udziału w 
projekcie: 

 

Data zakończenia udziału w 
projekcie: 

 

 
II. Aktualny status Kandydata przystępującego do projektu 

 

Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu 

1 

Jestem osobą bezrobotną zarejestrowaną w 
ewidencji urzędu pracy 

 Tak  Nie 

w tym osobą długotrwale bezrobotną   Tak  Nie 

2 

Jestem osobą bezrobotną nie zarejestrowaną w 
ewidencji urzędów pracy 

 Tak  Nie 

w tym osobą długotrwale bezrobotną   Tak  Nie 

3 

Jestem osobą bierną zawodowo  Tak 
 

  Nie 

w tym osobą uczącą się  Tak 
 

  Nie 

w tym osoba nieuczestnicząca w kształceniu lub 
szkoleniu 

 Tak 
 

  Nie 

4 

Jestem osobą pracującą  Tak 
 

  Nie 

Wykonywany zawód: 
 

Zatrudniony w:  
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Zakończenie udziału w projekcie zgodnie z zaplanowaną 
ścieżką:  

 
 

 
 

III. Oświadczenia kandydata do Projektu 

 
OŚWIADCZENIA 

 
Ja niżej podpisany Pouczona o odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń 
niezgodnych z prawdą: 

1.Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw 
publicznych. 

2.Oświadczam, że świadoma odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania wynikające z art. 233 
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 z późn.zm) (podanie 
nieprawdy lub zatajenie prawdy) niniejszym formularzu informacje są zgodne z prawdą oraz stanem 
faktycznym.  

3.Oświadczam, że zapoznałam się z Regulaminem rekrutacji  i uczestnictwa w projekcie i akceptuję jego 
warunki. 

4.Oświadczam, że zgodnie z wymogami zawartymi w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa  w projekcie 
i Formularzu rekrutacyjnym jestem uprawniona do uczestnictwa w projekcie. 

5.Oświadczam, że zostałam poinformowana, że projekt współfinansowany jest ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja 
Rozwój, realizowany w ramach Osi priorytetowej:  II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, 
gospodarki i edukacji, Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym 
 
 

 
 

…………………………………………………. 

(miejscowość, data) 

………………………………………………………………………. 

podpis kandydata (rodzica/opiekuna prawnego) do Projektu 

 

Status Kandydata w chwili przystąpienia do projektu 
proszę zakreślić właściwe poprzez postawienie znaku „X” przy wybranej odpowiedzi 

1 
Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, 
migrant, osoba obcego pochodzenia (dane wrażliwe) 

 Tak  Nie  Odmowa 

2 
Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z 
dostępu do mieszkań  

 Tak  Nie  

3 
Osoba z niepełnosprawnościami (dane wrażliwe) 
 

 Tak  Nie  Odmowa 

4 

Osoba znajdująca się w innej niekorzystnej sytuacji 
społecznej np. jest zagrożony/a wykluczeniem 
społecznym, posiada wykształcenie poniżej 
podstawowego, była więźniem  itp.  (dane wrażliwe)  

 Tak  Nie  Odmowa 


