
Projekt „Aktywni i samodzielni” współfinansowany ze środków  Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego

FORMULARZ REKRUTACYJNY

Dane teleadresowe

Imię i nazwisko:

Płeć  Kobieta
 Mężczyzna

PESEL:

Adres 
(stały/czasowy adres 
zamieszkania):
Nazwa gminy (dotyczy adresu
zamieszkania)
Adres do korespondencji 
(wypełnić tylko w przypadku gdy
różni się od adresu powyżej):

Miejsce zameldowania: 
 

 Obszar miejski  (gmina miejska i miasta powyżej 25 tys. 
mieszkańców)

 Obszar wiejski (gminy wiejskie, gminy wiejsko-miejskie i miasto
              do 25 tyś. mieszkańców)

Województwo

Powiat

Tel. kontaktowy

(UWAGA !!! Pole 
obowiązkowe !!! )

□ Nr telefonu osobistego
□ Nr telefonu należący do innej osoby 

Nr telefonu:………………………………

Adres e-mail 

Data i miejsce urodzenia

Wykształcenie

Wykształcenie (uwzględniamy 
tylko ukończone szkoły)

 Podstawowe
 Gimnazjalne
 Ponadgimnazjalne (dotyczy także osób, które posiadają 

wykształcenie średnie lub zasadnicze zawodowe) 
 Pomaturalne (dotyczy osób, które ukończyły szkołę policealną) 
 Wyższe (dotyczy osób, które uzyskały tytuł licencjata lub inżyniera 

lub magistra lub doktora).
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Status na rynku pracy

 Bezrobotny (tj. osoba zarejestrowana w PUP lub osoba 
niezarejestrowana w PUP pozostająca bez pracy, gotowa do jej 
podjęcia i aktywnie poszukująca zatrudnienia)

 Bierny zawodowo (tj. osoba która nie jest bezrobotna w 
rozumieniu definicji powyżej, która w danej chwili nie tworzy 
zasobów siły roboczej tzn. nie pracuje, w tym osoba ucząca się) 

 Pracujący
Inne

Osoba pobierająca 
świadczenie na 
kontynuowanie nauki

 Tak
 Nie

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

□ Tak
□ Nie
□ Odmowa podania danych

Osoba bezdomna lub 
dotknięta wykluczeniem 
z dostępu do mieszkań

□ Tak
□ Nie
□ Odmowa podania danych

Osoba z 
niepełnosprawnościami

□ Tak
□ Nie
□ Odmowa podania danych

Osoba przebywająca w 
gospodarstwie 
domowym bez osób 
pracujących

□ Tak
□ Nie
□ Odmowa podania danych

w tym: w gospodarstwie 
domowym z dziećmi 
pozostającymi na utrzymaniu

□ Tak
□ Nie
□ Odmowa podania danych

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

□ Tak
□ Nie
□ Odmowa podania danych

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

□ Tak
□ Nie
□ Odmowa podania danych

……………………………………                                  …….…………………………
   (miejscowość, data)                                          (czytelny podpis Kandydata) 
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Pouczenie  : Podpisanie niżej wymienionych oświadczeń jest obowiązkowe. Stwierdzenie poświadczenia 
nieprawdy jest przesłanką do wykluczenia uczestnika z udziału w projekcie na każdym jego etapie.

OŚWIADCZENIA

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

PESEL

Ja niżej podpisany oświadczam, że
1. zapoznałam/em się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie obowiązującym w projekcie

i akceptuję jego warunki;
2. dane zawarte w Formularzu rekrutacyjnym są zgodne z prawdą;
3. zostałem/am poinformowany/a że  projekt  pt.  „Aktywni  i  samodzielni” jest  współfinansowany ze

środków  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Działanie 9.1 Aktywna integracja 

………...……………….……………………
data i czytelny podpis kandydata

Wyrażam zgodę na: 

przetwarzanie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy  danych osobowych zawartych
w powyższym  kwestionariuszu,  do  celów  realizacji  oraz  ewaluacji  projektu  „Aktywni  i  samodzielni”
zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926
ze zm.)

………...……………….……………………
data i czytelny podpis kandydata
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