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FORMULARZ REKRUTACYJNY 
DO PROJEKTU „AKTYWNA MŁODZIEŻ – CENNI OBYWATELE II” 

realizowanego w ramach Poddziałania 1.2.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
2014-2020 

Nr identyfikacyjny:                                            Data wpływu: 

Szanowni Państwo, 
Dziękujemy za zainteresowanie naszym Projektem. Niniejszy formularz jest oceniany zgodnie z 
Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Przed wypełnieniem formularza prosimy zapoznać 
się z poniższą instrukcją wypełniania. 
Dziękujemy 

Instrukcja wypełniania Formularza: 
1. Wszystkie pola Formularza rekrutacyjnego muszą być wypełnione. Formularz składa się  
z dwóch części: A oraz B. 
2. Formularz należy wypełnić czytelnie, komputerowo lub odręcznie (DRUKOWANYMI LITERAMI). 
3. Odpowiedzi na pytania w Formularzu należy zaznaczyć znakiem X. 
4. Brak wymaganych własnoręcznych, podpisów pod wszystkimi oświadczeniami znajdującymi się na 
końcu formularza traktowany jest jako błąd formalny. Kandydat zostanie poinformowany o 
konieczności uzupełnienia. Brak uzupełnienia podpisu skutkuje odrzuceniem formularza i 
odstąpieniem od jego oceny. 
 
Przed przystąpieniem do rekrutacji należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji  
w projekcie „Aktywna młodzież – cenni obywatele II”. 
 

CZĘŚĆ A 

I. DANE OSOBOWE KANDYDATA 

Wszystkie pola musza być wypełnione1 

Nazwisko 
 

Imię/ Imiona 
 

PESEL 
 

Płeć  kobieta                mężczyzna 

Miejsce zamieszkania2/Dane kontaktowe  

Ulica  Nr domu  Nr lokalu  

Miejscowość 
 

Kod 
pocztowy 

 Poczta  

Powiat  Województwo  

Telefon  
kontaktowy 

 Adres poczty 
elektronicznej (e-mail) 

 

                                                           
1 Uczestnik zawsze musi podać przynajmniej jedną formę kontaktu.  
2 Zgodnie z Kodeksem cywilnym Art. 25. miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w 
której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. 



 

Projekt „Aktywna młodzież – cenni obywatele II”  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego - w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020,  

Oś Priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy,  
Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego 

Wykształcenie - należy zaznaczyć wyłącznie jeden, najwyższy stopień posiadanego wykształcenia. 

 Brak(brak formalnego wykształcenia)  Ponadgimnazjalne/Ponadpodstawowe 
(dotyczy osób, które ukończyły Liceum   
ogólnokształcące, Liceum profilowane,  
Technikum, Uzupełniające liceum  
ogólnokształcące, Technikum uzupełniające lub 
Zasadniczą szkołę zawodową) 

 Podstawowe (dotyczy osób, które ukończyły 
szkołę podstawową) 

 Policealne (dotyczy osób, które ukończyły 

szkołę policealną 

  Gimnazjalne (dotyczy osób, które ukończyły 

gimnazjum) 

 Wyższe (dotyczy osób, które posiadają 

wykształcenie wyższe) (uzyskały tytuł  

licencjata lub inżyniera lub magistra lub  

doktora) 

II. STATUS KANDYDATA W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU 

Należy zaznaczyć właściwe pola 

 
Oświadczam, że jestem osobą pozostającą bez pracy                                                       
 
  tak                           nie 
Jeśli tak, proszę wskazać właściwe pole.  

 osoba bezrobotna niezarejestrowana w urzędzie pracy 

 osoba bierna zawodowo 

Jednocześnie oświadczam, iż pracę utraciłem w dniu …………………………………. 

Ponadto oświadczam, że jestem: 

 osobą należącą do kategorii NEET 

 osobą odchodzącą z rolnictwa 

 osobą posiadającą status imigranta 

 osobą posiadającą status reemigranta 

 osobą uczącą się w trybie zaocznym (niestacjonarnym). Nazwa i adres placówki edukacyjnej: 

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

 osobą nieuczestniczącą w kształceniu lub w szkoleniu 

 osobą sprawującą opiekę nad dzieckiem  

 osobą sprawującą opiekę nad osobą zależną 

 osobą niepełnosprawną w stopniu……………………………………………………………. (na potwierdzenie 

statusu należy przedłożyć kserokopię ważnego orzeczenia lub zaświadczenia lekarskiego) 
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III. INFORMACJE DOTYCZĄCE OGRANICZEŃ I PREFERENCJIW PRZYPADKU OSÓB Z 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 

Wypełniają wyłącznie osoby z niepełnosprawnościami. 

Czy Posiada Pan/i bariery/problemy wynikające z niepełnosprawności? 
  Tak, jakie?.................................................................................................................................... 

  Nie 

Czy ma Pan/i preferencje co do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jakie powinny być 

spełnione w projekcie? 
  Tak, jakie?.................................................................................................................................... 

  Nie 

IV. POZOSTAŁE DANE 

Należy zaznaczyć właściwe pola 

Osoba należąca do mniejszości narodowej lub 

etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia. 

  Tak 

  Nie 

  Odmowa podania informacji 

Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z 

dostępu do mieszkań 

  Tak 

  Nie 

  Odmowa podania informacji  

Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej 

(innej niż wymienione powyżej (np. byli 

więźniowie, narkomani, osoby z wykształceniem 

poniżej podstawowego, osoby zamieszkujące 

obszary wiejskie) 

  Tak 

  Nie 

  Odmowa podania informacji 

 
Świadoma/y odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych danych, oświadczam, że  

dane podane w formularzu rekrutacyjnym są zgodne z prawdą. 

 

………………………………………………………………… 

                                                                                          Data i podpis 
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CZĘŚĆ B 

OŚWIADCZENIA 

Ja niżej podpisany/a....................................................................................................... 

(imię i nazwisko) 

 

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

(adres zamieszkania) 

 

Pouczony/a o odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą: 

1. Oświadczam, że zapoznałem(am) się z Regulaminem rekrutacji uczestników i akceptuję jego 

warunki. 

2. Oświadczam, iż wszystkie podane w formularzu dane odpowiadają stanowi  

faktycznemu i są prawdziwe. 

3. Oświadczam, że zostałem poinformowany o współfinansowaniu Projektu przez Unię Europejską 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

4. Oświadczam, że nie jestem uczestnikiem innego projektu realizowanego w tym samym czasie w 

ramach PO WER czy RPO, w którym przewidziane formy wsparcia uczestnika są tego samego 

rodzaju i zmierzają do osiągnięcia tych samych kwalifikacji/kompetencji/wiedzy. 

5. Oświadczam, że w okresie ostatnich 4 tygodni przed datą złożenia niniejszego oświadczenia nie 

uczestniczyłem/am w szkoleniach/kursach finansowanych ze środków publicznych (np. Funduszu 

Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego, Budżetu Państwa). 

6. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i danych o stanie zdrowia 

zawartych w formularzu rekrutacyjnym zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o Ochronie Danych 

Osobowych Dz. U. 2018 r. poz. 1000. 

7. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych o których mowa w punkcie 6. części B 

Formularza rekrutacyjnego jest Fundacja Challenge Europe z siedzibą w Kielcach, al. IX Wieków 

Kielc 6/17. Moje dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu rekrutacji i 

rozliczenia Projektu. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest 

równoznaczna z brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji do Projektu. Moje dane 
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nie są i nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu ustawy o ochronie danych 

osobowych. Mam prawo dostępu do treści danych i ich poprawiania.  

8. Składając formularz rekrutacyjny deklaruję chęć uczestnictwa w projekcie 

9. Jestem świadomy/a, że zgłoszenie chęci uczestnictwa w projekcie nie jest równoznaczne z 

zakwalifikowaniem do udziału w projekcie. 

10.  Nie należę do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1., tj.: 

 osoby młode, w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat bez pracy w tym 

w szczególności osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. osób z kategorii 

NEET, z następujących grup docelowych: 

 osoby, które opuściły pieczę zastępczą (do 2 lat po opuszczeniu instytucji pieczy), 

 osoby, które opuściły młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki 

socjoterapii (do 2 lat po opuszczeniu), 

 osoby, które opuściły specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i specjalne ośrodki 

wychowawcze (do 2 lat po opuszczeniu), 

 osoby, które zakończyły naukę w szkole specjalnej (do 2 lat po zakończeniu nauki w 

szkole specjalnej), 

 matki przebywających w domach samotnej matki, 

 osoby, które opuściły zakład karny lub areszt śledczy (do 2 lat po opuszczeniu), 

 osoby, które opuściły zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich (do 2 lat po 

opuszczeniu), 

 osoby, które opuściły zakłady pracy chronionej (do 2 lat po zakończeniu zatrudnienia 

w zakładzie). 

 imigrantów (w tym osoby polskiego pochodzenia), reemigrantów wywodzących się z grup 

docelowych wskazanych w lit. a 

 

 

 

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

   (miejscowość, data)                       (podpis potencjalnego uczestnika projektu) 
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Załącznik nr 1 - definicje 

 Wykształcenie PODSTAWOWE – programy w ramach poziomu ISCED 1 ( 

Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia) – wykształcenie  

podstawowe – ma na celu przekazywanie uczniom podstawowych umiejętności w  

zakresie czytania, pisania i matematyki (tj. umiejętności czytania i pisania oraz liczenia) oraz wyrobienie 

solidnej podstawy do uczenia się i rozumienia kluczowych obszarów wiedzy, rozwoju osobistego i 

społecznego, jak również przygotowania się do kształcenia średniego I stopnia. Dotyczy nauki na poziomie 

podstawowym, bez specjalizacji lub ze specjalizacją w niewielkim stopniu. Jedynym warunkiem przyjęcia na 

ten poziom kształcenia jest z reguły wiek. Zwyczajowo i zgodnie z prawem, osoby przystępujące do nauki na 

tym poziomie nie mogą mieć mniej niż 6 i nie więcej niż 7 lat. 

 Wykształcenie GIMNAZJALNE - programy w ramach poziomu ISCED 2 ( 

Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia) – wykształcenie gimnazjalne - służy rozwojowi 

umiejętności nabytych na poziomie ISCED 1. Celem edukacyjnym w tym zakresie jest stworzenie 

fundamentów do rozwoju uczenia się przez całe życie, które systemy edukacji mogą rozszerzać o dalsze 

możliwości kształcenia. Programy nauczania na tym poziomie są zazwyczaj w większym stopniu 

ukierunkowane na określone przedmioty, wprowadzając pojęcia teoretyczne do szerokiego zakresu zajęć 

tematycznych. Nauka na poziomie gimnazjum rozpoczyna się po 6 latach od poziomu ISCED 1.Uczniowie 

przystępują do nauki na poziomie gimnazjum są zwykle pomiędzy 12 a 13 rokiem życia. Sformułowania 

zapisane kursywą są identyczne z definicją UNESCO. Osoby przystępujące do projektu należy wykazać tylko 

raz uwzględniając najwyższy ukończony poziom ISCED, z wyjątkiem uczestników, którzy nie ukończyli jeszcze 

poziomu ISCED 1 i 2, ale są nadal w przyjętym w kraju zwyczajowo lub prawnie wieku obowiązku szkolnego. 

 

Informacje dodatkowe: 

W przypadku osób, które nie ukończyły szkoły podstawowej i są powyżej wieku, w  

którym uzyskuje się wykształcenie na poziomie ISCED 1, należy przypisać im poziom ISCED 0. W przypadku 

osób, które rozpoczęły naukę w szkole podstawowej i są w wieku, poniżej którego uzyskuje się poziom ISCED 

1, należy przypisać im poziom ISCED 1. Poziom wykształcenia ISCED 0 przypisuje się również dzieciom które 

uczestniczą w wychowaniu przedszkolnym. 

W przypadku osób uczęszczających do 8-letniej szkoły podstawowej (po reformie  

systemu oświaty), które są poniżej wieku, w którym uzyskuje się poziom ISCED 2,  

należy przypisać im poziom ISCED 2. W przypadku osób uczęszczających do 8-letniej szkoły podstawowej, 

które są powyżej tego wieku, należy przypisać im poziom ISCED 0 

 Wykształcenie PONADGIMNAZJALNE/PONADPODSTAWOWE - ma na celu  

uzupełnienie wykształcenia średniego i przygotowanie do podjęcia studiów wyższych lub umożliwienie 

osobom uczącym się nabycia umiejętności istotnych dla podjęcia zatrudnienia. Uczniowie przystępują do 
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nauki na tym poziomie zwykle pomiędzy 15 a 16 rokiem życia. Programy na poziomie ISCED 3 z reguły kończą 

się 12 lub 13 lat po rozpoczęciu nauki na poziomie ISCED 1 (lub mniej więcej w wieku 18 lat), przy czym 

najczęściej jest to okres 12 lat 

 Wykształcenie POLICEALNE (poziom ISCED 4): ma na celu umożliwienie uczącym się zdobycia wiedzy, 

umiejętności i kompetencji na poziomie niższym od poziomu studiów wyższych. Programy na poziomie ISCED 

4 - poziom policealny – są opracowane tak, aby zapewnić osobom, które ukończyły naukę na poziomie ISCED 

3, zdobycie kwalifikacji niezbędnych do kontynuowania nauki na studiach wyższych lub do podjęcia pracy, 

jeżeli kwalifikacje nabyte przez nich na poziomie ISCED 3 tego nie umożliwiają. Biorąc pod uwagę 

kompleksowość treści, programy na poziomie ISCED 4 nie mogą być uznawane za programy kształcenia 

wyższego, chociaż zdecydowanie odnoszą się do nauczania na poziomie policealnym. Ukończenie programu 

na poziomie ISCED 3 jest warunkiem przystąpienia do programów na poziomie ISCED 4. Programy nauczania 

na tym poziomie przygotowują do bezpośredniego wejścia na rynek pracy. Niektóre systemy edukacji oferują 

na tym poziomie programy ogólne 

 Wykształceniem WYŻSZE (poziom ISCED 5-8) zgodnie z Międzynarodową  

Standardową Klasyfikacją Kształcenia:  

- ISCED 5 – studia krótkiego cyklu – są opracowane tak, aby zapewnić osobom  

uczącym się możliwość zdobycia profesjonalnej wiedzę, umiejętności i kompetencji. Opierają się one zwykle 

na praktycznej nauce, właściwej dla wykonywania danego zawodu i przygotowują studentów do wejścia na 

rynek pracy. Mogą jednak być też drogą do innych programów kształcenia wyższego. Programy kształcenia 

akademickiego poniżej poziomu studiów licencjackich lub równorzędne z nimi są także klasyfikowane jako 

poziom ISCED 5. Wymogiem przystąpienia do programów kształcenia na poziomie ISCED 5 jest pomyślne 

ukończenie nauki na poziomie 3 lub 4 ISCED z dostępem do kształcenia wyższego. Programy na poziomie 

ISCED 5 charakteryzują się większą złożonością merytoryczną niż programy na poziomach 3 i 4 ISCED, ale 

trwają krócej i są zwykle w mniejszym stopniu zorientowane na naukę teoretyczną niż programy na poziomie 

ISCED 6. 

- ISCED 6 – studia licencjackie lub ich odpowiedniki – mają na celu dostarczenie  

studentom wiedzy akademickiej na poziomie średnio zaawansowanym lub wiedzy  

zawodowej, umiejętności i kompetencji, prowadzących do uzyskania dyplomu  

pierwszego stopnia lub jego odpowiednika. Programy na tym poziomie opierają się zwykle na nauce 

teoretycznej, ale mogą też obejmować zajęcia praktyczne. Są inspirowane przez najnowsze badania lub 

doświadczenie zawodowe. Naukę w ramach tych programów oferują uniwersytety i inne równorzędne z nimi 

uczelnie wyższe.  

Wymogiem przystąpienia do programów na tym poziomie jest zazwyczaj pomyślne ukończenie nauki na 

poziomie 3 lub 4 ISCED z dostępem do kształcenia wyższego. Przystąpienie do tych programów może zależeć 

od wyboru przedmiotów lub od stopni uzyskanych z programów na poziomie 3 i/lub 4 ISCED 
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- ISCED 7 – studia magisterskie lub ich odpowiedniki – mają na celu dostarczenie  

studentom wiedzy akademickiej na poziomie zaawansowanym oraz/lub wiedzy  

zawodowej, umiejętności i kompetencji, prowadzących do uzyskania dyplomu drugiego stopnia lub jego 

odpowiednika. Znaczną część programów na tym poziomie mogą stanowić prace badawcze, co jednak nie 

prowadzi jeszcze do przyznania stopnia doktora. - ISCED 8 – studia doktoranckie lub ich odpowiedniki – 

przede wszystkim prowadzą do uzyskania wysokiego stopnia naukowego. Programy na tym poziomie ISCED 

koncentrują się na zaawansowanych i twórczych pracach badawczych. Dostęp do tych programów 

zapewniają zwykle tylko instytucje szkolnictwa wyższego, które prowadzą badania naukowe, np. 

uniwersytety 

 Osoba bezrobotna - Osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące 

zatrudnienia. Definicja uwzględnia osoby zarejestrowane jako  bezrobotne zgodnie z krajowymi przepisami, 

nawet jeżeli nie spełniają one wszystkich trzech kryteriów. Osobami bezrobotnymi są zarówno osoby 

bezrobotne  w rozumieniu badania aktywności ekonomicznej ludności, jak i osoby zarejestrowane  jako 

bezrobotne.  Definicja nie uwzględnia studentów studiów  stacjonarnych, nawet  jeśli spełniają powyższe 

kryteria. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego  lub rodzicielskiego, które  są bezrobotne w 

rozumieniu niniejszej definicji (nie  pobierają świadczeń z tytułu urlopu), są również osobami bezrobotnymi  

w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020. 

 Osoba bierna zawodowo – osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły   

roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne).  Studenci studiów stacjonarnych są uznawani za osoby bierne 

zawodowo. Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, 

spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub 

urlopu rodzicielskiego), są uznawane za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne 

(wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). Osoby prowadzące działalność na własny rachunek (w 

tym członek rodziny bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność) nie są uznawane za bierne 

zawodowo. 

 Osoba z kategorii NEET -  osoba młoda z kategorii NEET jest to osoba w wieku 15‐29 lat, która spełnia łącznie 

trzy warunki, czyli nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo), nie kształci się (tj. nie uczestniczy 

w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) ani nie szkoli (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach 

mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub 

ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy. 

 Osoba odchodząca z rolnictwa - osoba podlegająca ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu na podstawie 

ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2016 r. poz. 277, z późn. 

zm.) (KRUS), zamierzająca podjąć zatrudnienie lub inną działalność pozarolniczą, objętą obowiązkiem 
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ubezpieczenia społecznego na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 

społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778) (ZUS) 

 Osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem - należy przez to rozumieć dzieci do lat 6 tj. dziecko będące pod 

opieką rodzica lub opiekuna prawnego, a w przypadku dzieci z niepełnosprawnością do lat 7 tj. dziecko 

będące pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego, zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy (Dz. U. z dnia 1 maja 2004 r. z późn. zm.). 

 Osoba sprawująca opiekę nad osobą zależną -  należy przez to rozumieć osobę wymagającą stałej opieki, ze 

względu na stan zdrowia lub wiek, połączoną więzami rodzinnymi lub powinowactwem z Uczestnikiem 

projektu lub pozostającą z Uczestnikiem projektu we wspólnym gospodarstwie domowym, zgodnie z ustawą 

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004 r., Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.). 

 

 


