
 

 

Projekt nr RPPM.05.06.00-22-0009/17 

„Recepta na Zwolnienie” 

 

FORMULARZ  REKRUTACYJNY 

Numer identyfikacyjny Formularza:  

Data przyjęcia zgłoszenia: 

Dane uczestnika projektu 

Imię: 

Nazwisko: 

Pesel: 

Płeć:                              Kobieta                               Mężczyzna                     

Data urodzenia:  

Wiek w chwili przystąpienia do projektu: 

Wykształcenie:               

         (ISCED 0) niższe niż podstawowe                  (ISCED 3) ponadgimnazjalne             

         (ISCED 1) podstawowe                                    (ISCED 4)  policealne 

         (ISCED 2) gimnazjalne                                      (ISCED 5-8) wyższe 

Czy uczestniczy/uczestniczył Pan/Pani w pozaszkolnych zajęciach finansowanych ze środków 
publicznych mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności  i kwalifikacji 
zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy w okresie ostatnich 4 tygodni? 

TAK …………              NIE………….. 

II. Dane kontaktowe  uczestnika projektu 

Należy wskazać adres kontaktowy, tzn.  dane obszaru zamieszkania, z którego 
uczestnik kwalifikuje się  do udziału w projekcie.  

Województwo: 

Powiat: 

Gmina: 

Miejscowość: 



 

Ulica: 

Numer budynku / numer lokalu: 

Kod pocztowy: 

Telefon kontaktowy: 

Adres e-mail: 

III. Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu 

Wskaż jedną z czterech wykluczających się pozycji z listy.  

 

 Osoba bezrobotna zarejestrowana w ewidencji urzędów pracy, w tym: 

 osoba długotrwale bezrobotna 

 inne  

 Osoba bezrobotna niezarejestrowana w ewidencji urzędów pracy od m-cy……. 

 Osoba bierna zawodowo od m-cy……. 

 Osoba pracująca/ prowadząca własną działalność gosp. 

 Osoba przewidziana do zwolnienia  (jeśli tak proszę dołączyć do formularza 

zaświadczenie od pracodawcy) 

 Osoba zagrożona zwolnieniem  (jeśli tak proszę dołączyć do formularza 

zaświadczenie od pracodawcy) 

 

IV. Status uczestnika w chwili przystąpienia do projektu 

 

 Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego 

pochodzenia 

 Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań  

 Osoba z niepełnosprawnościami 

 Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących, w tym: 

 z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu 

 Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci 

pozostających na utrzymaniu 

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

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

V. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności: 
TAK …………              NIE………….. 

Jeśli tak, proszę podać rodzaj i stopień niepełnosprawności (zgodnie z posiadanym orzeczeniem) 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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



 

 

 

VI. Przynależność do grupy docelowej – oświadczam, że: 

W okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy do dnia przystąpienia do projektu, 

utraciłam/łem pracę z przyczyn niezależnych ode mnie.  

 TAK       NIE 

Zamierzam rozpocząć działalność gospodarczą w ramach projektu. 
Jeżeli tak, proszę o krótki opis planowanej działalności gospodarczej (między 
innymi:  sektor, branża, posiadane zasoby, planowany koszt inwestycji) 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………….  
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

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

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

 TAK       NIE 

Zamieszkuje na terenie województwa pomorskiego.  TAK       NIE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Oświadczam, że:  

a) podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą, 

b) zapoznałem/am się z Regulaminem Projektu oraz z Regulaminem przyznawania środków 

finansowych na rozpoczęcie gospodarczej i akceptuję ich warunki, 

e) przyjmuję do wiadomości, że złożenie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne  
z przyjęciem mnie do projektu.  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji projektu (zgodnie  z 
ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2016r., poz. 922)  
oraz potwierdzam, że zawarte w formularzu dane są aktualne i zgodne z prawdą. 

 

……………………………………………                             ……..…..………………………………………….. 
Podpis osoby przyjmującej formularz                       Data i podpis kandydata na uczestnika projektu 
 
 

c) zostałem/am pouczony/a o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych  

z prawdą, 

d) zostałem/am poinformowany/a o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 



 

 

Oświadczenia 

 

Ja, niżej podpisany/a ………………………………………………………………………………………………………………..  

(należy wpisać imię i nazwisko), 

zamieszkały/a …………………………………………………………………………………………………………………………..  

(należy wpisać adres zamieszkania), 

legitymujący/a się dowodem osobistym: ……………………………………………………………………………………  

(należy wpisać serię i numer dowodu osobistego), 

wydanym przez: ……………………………………………………………………………………………………………………...  

(należy wpisać nazwę organu, który wydał dokument), 

 

 

świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 § 1 kodeksu karnego1 

oświadczam 

że nie posiadałem/am aktywnego wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej (CEIDG), nie byłem/am zarejestrowany/a jako przedsiębiorca w Krajowym Rejestrze 

Sądowym (KRS) lub nie prowadziłem/am działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów 

w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu. 

 

 

 

 

                                                           
1 Zgodnie z art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny ( Dz.U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm. ) „Kto, w celu uzyskania dla siebie 

lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu 

lub instytucji dysponujących środkami publicznymi – kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, 

potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony 

cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, 

poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu 

dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 

miesięcy do lat 5”. 



 

oświadczam, 

 

że nie korzystam równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu 

Pracy, PFRON oraz środków oferowanych w ramach RPO WP na pokrycie tych samych wydatków 

związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej. 

 

oświadczam, 

 

że nie korzystam równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu 

Pracy, PFRON oraz środków oferowanych w ramach RPO WP na pokrycie tych samych wydatków 

związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej. 

 

 

oświadczam, 

 

że nie byłem/am karany/a za przestępstwo skarbowe, korzystam w pełni z praw publicznych 

i posiadam pełną zdolność do czynności prawnych. 

 

 

 

oświadczam, że: 

 

 że nie byłam/em zatrudniony w ciągu ostatnich 2 lat u beneficjenta, partnera lub wykonawcy; 

 nie pozostaję w stosunku zatrudnienia u beneficjenta, partnera lub wykonawcy; 

 nie łączy lub nie łączył mnie z beneficjentem i/lub pracownikiem beneficjenta, partnera 

lub wykonawcy uczestniczącym w procesie rekrutacji i oceny biznesplanów: 

 związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa (w linii prostej lub bocznej 

do II stopnia); 

 związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

 

 

 



 

 

 

w związku z ustawą z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 

cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

(DZ.U. poz. 769)  

oświadczam,  

 

że wobec mojej osoby nie został orzeczony zakaz dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 

pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.). 

 

oświadczam, 

 

że nie ciążą na mnie zajęcia komornicze z tytułu obowiązku alimentacyjnego. 
 

 
 
 

(miejscowość, data, podpis) 


