
Zał. nr 1 FORMULARZ REKRUTACYJNY

„PRACA BEZ GRANIC”  nr projektu RPDS.08.02.00-02-0008/22

DANE KANDYDATA

1.  Imię (imiona) i nazwisko 

2. Obywatelstwo

Oświadczam, iż jestem obywatelem Ukrainy w rozumieniu regulaminu konkursu nr RPDS.08.02.00-
IP.02-02-437/22 tj.  (proszę zaznaczyć właściwe)

  obywatelem Ukrainy, który przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy 
w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, 

   obywatelem Ukrainy posiadającym Kartę Polaka, który wraz z najbliższą rodziną z powodu tych 
działań wojennych przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

   nie posiadam obywatelstwa ukraińskiego, jednakże jestem małżonkiem obywatela Ukrainy, który
przybył on na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami 
wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa i nie jest obywatelem polskim

3. Pesel

 Posiadam numer PESEL : ……………………………………………………….

 Złożyłem/am wniosek o nadanie numeru PESEL
(kopia złożonego wniosku stanowi załącznik do formularza rekrutacyjnego)

4. Miejsce i data urodzenia Miejsce: Data: 

5.  Płeć    Kobieta   Mężczyzna 6. Wiek .................……………… lat 

6.  Adres zamieszkania 

Województwo:

Powiat:

Gmina:

Miejscowość:

Obszar:       miejski     wiejski

Ulica:                                                                                    nr budynku                               nr lokalu

Kod pocztowy:
7. Telefon kontaktowy

8. E-mail 

9.  Wykształcenie

 Brak (brak formalnego wykształcenia)

 Podstawowe (ISCED 1)

 Gimnazjalne (ISCED 2)

 Ponadgimnazjalne (kształcenie ukończone na poziomie szkoły średniej) (ISCED 3)

 Policealne (kształcenie ukończone na poziomie wyższym niż kształcenie na poziomie szkoły 

średniej, które jednocześnie   nie jest wykształceniem wyższym  ) (ISCED 4)

 Wyższe (ISCED 5-8)

 W trakcie studiów w trybie zaocznym lub wieczorowym



10. Status na rynku pracy w 
chwili przystąpienia do 
projektu

 osoba bezrobotna niezarejestrowana w ewidencji urzędu pracy (osoby pozostające bez pracy, 
gotowe do jej podjęcia i aktywnie poszukujące pracy, jednak nie zarejestrowane w urzędzie pracy)

 osoba bezrobotna zarejestrowana w Urzędzie Pracy

 osoba bierna zawodowo

11. Status Kandydata w 
chwili przystąpienia do 
projektu

osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia
 ODMOWA PODANIA DANYCH       TAK     NIE
osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań
 TAK     NIE
osoba z niepełnosprawnościami
 TAK     NIE

W przypadku osób niepełnosprawnych  prosimy o podanie zakresu koniecznych udogodnień, które
ewentualnie moglibyśmy zapewnić w trakcie Pani/Pana udziału w projekcie:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej 
 TAK     NIE

12. Pozostałe informacje

Sprawuję opiekę nad dzieckiem poniżej 7 r.ż.
 TAK     NIE

Sprawuję opiekę nad osobą zależną
 TAK     NIE

Zamieszkuję na obszarze o utrudnionym dojeździe
 TAK     NIE

13. Oświadczenia 
Kandydata

Oświadczam, że jestem osobą zamieszkującą na obszarze województwa dolnośląskiego, na terenie
jednego  z  powiatów:  m.  Wrocław,  m.  Wałbrzych  ,m.  Legnica,  wrocławski,   górowski,
dzierżoniowski, polkowicki, kłodzki, głogowski, lubiński, trzebnicki, świdnicki, ząbkowicki, milicki,
strzeliński, złotoryjski, oławski, legnicki, średzki, wałbrzyski, jaworski, oleśnicki, wołowski. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym danych należących do szczególnych 
kategorii (tzw. danych wrażliwych) , zawartych w formularzu i załączonych do niego dokumentach 
przez realizatora projektu : FUNDACJA „MANUFAKTURA INICJATYW” oraz partnerów projektu: 
USŁUGI PSYCHOLOGICZNO- EDUKACYJNE MGR MAŁGORZATA LASKOWSKA, GRUPA WSPIERANIA 
BIZNESU SP. Z O.O.

Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Regulaminem projektu oraz akceptuję jego postanowienia. 

Oświadczam, iż podane wyżej dane są zgodne z prawdą i  jestem świadomy/a odpowiedzialności
karnej za składanie fałszywych danych zgodnie z § 233 Kodeksu Karnego.

14. Data i miejsce 
sporządzenia formularza

15. Podpis Kandydata


