
 
 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu uczestnictwa w projekcie pn. „Młodzi Aktywni na Rynku Pracy” realizowanym przez Fundację 
Gospodarczą w Gdyni w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I Rynek pracy otwarty 
dla wszystkich, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.1 
Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 

FORMULARZ REKRUTACYJNY 
 

I. Dane personalne Uczestnika /Uczestniczki projektu 

Imię/Imiona 
 
 

Nazwisko 
 
 

PESEL 
 
 

Wiek w chwili 
przystąpienia do 
projektu  

 
Brak PESEL     □ TAK      □ NIE    

Płeć □ kobieta □ mężczyzna 

Adres zamieszkania zgodnie z art. 25 Kodeksu Cywilnego – miejscem zamieszkania osoby fizycznej 
jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu 

Kod pocztowy 
 

Poczta 
 

Miejscowość 
 
 

Województwo 
 

Ulica 
 

Numer domu/lokalu 
 

Gmina 
 

Powiat 
 

Adres e-mail 
 

Telefon kontaktowy 
 

Obszar według 
stopnia urbanizacji 
(DEGURBA) 

□ miejski □ wiejski 

Wykształcenie 

□ brak 
□ podstawowe (ukończone na poziomie szkoły podstawowej) 
□ gimnazjalne (ukończone na poziomie gimnazjum) 
□ ponadgimnazjalne (ukończone na poziomie szkoły średniej – 

wykształcenie średnie lub zasadnicze zawodowe) 
□ policealne (ukończone na poziomie wyższym niż kształcenie na poziomie 

szkoły średniej, które jednocześnie nie jest wykształceniem wyższym)  
□ wyższe (pełne i ukończone na poziomie wyższym) 

 

Zawód wyuczony/ 
wykonywany  
 

 
 

Ukończone kursy  
i szkolenia 

 



 

 
 
 

II. Status Uczestnika /Uczestniczki projektu 
Jestem osobą bezrobotną  □ tak □ nie 
Jestem zarejestrowana/y  
w Powiatowym Urzędzie Pracy 
(PUP) 

□ tak □ nie 

Nie jestem zarejestrowana/y  
w urzędzie pracy 

□ tak □ nie 

Jestem osobą bezrobotną 
powyżej 12 miesięcy 

□ tak □ nie  

Jestem osobą bezrobotną 
powyżej 6 miesięcy 

□ tak □ nie  

Jestem osobą bierną 
zawodowo  
(nie pracuję, nie jestem 
bezrobotny/a, nie uczę się, nie 
szkolę się) 

□ tak □ nie  

Data zakończenia wykonywania przeze mnie ostatniej pracy 
zarobkowej 

 

Jestem osobą pracującą 
znajdującą się w trudnej 
sytuacji na rynku pracy,  

 
z tytułu: 

□ tak □ nie 

Jestem osobą ubogą 
pracującą* 

□ tak □ nie 

Jestem zatrudniona na umowie 
krótkoterminowej* 

□ tak □ nie 

Jestem osobą pracującą na 
umowie cywilno-prawnej 

□ tak □ nie 

Mam orzeczoną przez ZUS 
niezdolność do pracy 

□ tak □ nie  

Mam zarejestrowaną 
działalność gospodarczą 

□ tak □ nie 

Uczę się w systemie  
□ dziennym  □ wieczorowym  

□ zaocznym  □ nie uczę się  

Jestem osobą z 
niepełnosprawnościami - 
posiadam orzeczenie o stopniu 
niepełnosprawności  

□ tak,   
stopień …………………………………. 

□ nie 

 
 

III. Oświadczenie Kandydata/Kandydatki na Uczestnika /Uczestniczkę projektu 

Oświadczam, że pozostaję bez 
zatrudnienia (nie jestem 
zatrudniony na podstawie umowy 
o pracę, umowy zlecenia, umowy o 

  

data czytelny podpis 



 

dzieło). 

Oświadczam, że nie jestem 
zarejestrowana/y w Powiatowym 
Urzędzie Pracy 

  

data czytelny podpis 

Oświadczam, że jestem osobą 
zatrudnioną na umowie 
krótkoterminowej lub umowie 
zlecenie lub umowie o dzieło, a 
moje miesięczne zarobki nie 
przekraczają minimalnego 
wynagrodzenia. 

  

data czytelny podpis 

Oświadczam, że jestem osobą 
ubogą pracującą. 

  

data czytelny podpis 

Oświadczam, że nie prowadzę i nie 
posiadam zarejestrowanej 
działalności gospodarczej. 
 

  

data czytelny podpis 

Oświadczam, że zamieszkuję na 
terenie objętym Projektem. 

  

 data czytelny podpis 

Oświadczam, iż nie jestem 
studentem studiów stacjonarnych. 

  

 data czytelny podpis 

Oświadczam, że zapoznałam/em 
się z Regulaminem uczestnictwa w 
projekcie: „Młodzi Aktywni na 
Rynku Pracy” i akceptuję wszystkie 
jego postanowienia. 

  

data czytelny podpis 

Oświadczam, iż zostałam/-em 
poinformowany/-a o 
odpowiedzialności karnej za 
złożenie fałszywego oświadczenia, 
wynikającej z art. 233 par.1 ustawy 
z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks 
karny (Dz.U.2018.1660.t.j. z 
późn.zm.).  

  

data czytelny podpis 



 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne 
wykorzystanie mojego wizerunku  
przez Województwo Pomorskie 
reprezentowane przez Wojewódzki 
Urząd Pracy w Gdańsku pełniący 
funkcję Instytucji Pośredniczącej, w 
celu realizacji, monitoringu, 
ewaluacji, sprawozdawczości i 
działań informacyjno-
promocyjnych Projektu: „Młodzi 
Aktywni na Rynku Pracy” Umowa 
nr UDA-POWR.01.02.01-22-
0028/19-00 realizowanego w 
ramach PO WER na lata 2014-2020, 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, z późn. 
zm.). Jednocześnie oświadczam, iż 
zostałem(am) poinformowany(a) o 
celu wykorzystania mojego 
wizerunku. 

□ zgadzam się □ nie zgadzam się 

data czytelny podpis 

Oświadczam, że nie korzystam z 
tego samego typu wsparcia w 
ramach innych projektów 
współfinansowanych z 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 

  

data czytelny podpis 

 

 

Prawdziwość danych wpisanych w formularzu rekrutacyjnym poświadczam własnoręcznym 
podpisem. 

 
 
 

  

Data 
 

Miejscowość Czytelny podpis Uczestnika /Uczestniczki 
projektu 

   
 
 

Data Miejscowość Czytelny podpis Opiekuna Prawnego  
(dotyczy osób ubezwłasnowolnionych) 

 

 


