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Załącznik nr 1 do Regulaminu wsparcia 

FORMULARZ REKRUTACYJNY  
dla osób zainteresowanych rozwojem zawodowym m.in. w postaci szkoleń zawodowych i staży  

w ramach projektu ”Od zwolnienia do zatrudnienia II – kompleksowy outplacement  
w województwie łódzkim z zastosowaniem multimedialnych narzędzi rynku pracy” 

Nr umowy: RPLD 10.02.02-10-A006/17-00 

Realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 
2014 – 2020 

Oś Priorytetowa X „Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie”  
Działanie X.2 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw” 

Poddziałanie X.2.2 „Wdrożenie programów typu outplacement 
 

Szanowni Państwo, 

dziękujemy za zainteresowanie naszym Projektem. Niniejszy formularz jest oceniany zgodnie  

z Regulaminem wsparcia. Przed wypełnieniem formularza prosimy zapoznać się z poniższą instrukcją. 

 

Instrukcja wypełniania Formularza: 

1. Formularz składa się z dwóch części: 
A. – dane kandydata, 
B. – motywacja kandydata. 

2. Formularz należy wypełnić komputerowo. W przypadku braku takiej możliwości dopuszcza 
się wypełnienie odręczne (DRUKOWANYMI I CZYTELNYMI LITERAMI). 

3. Odpowiedzi na pytania w Formularzu należy zaznaczyć znakiem X.  
4. WSZYSTKIE strony formularza muszą być własnoręcznie podpisane przez kandydata. Brak 

podpisu traktowany jest jako błąd formalny. Kandydat zostanie poinformowany o 
konieczności uzupełnienia. Brak uzupełnienia podpisu skutkuje odrzuceniem formularza i 
odstąpieniem od jego oceny. 

5. Jeżeli na etapie oceny części A formularza zostanie stwierdzone, iż uczestnik nie spełnia 
kryteriów grupy docelowej wskazanej w Regulaminie wsparcia i uczestnictwa w projekcie, 
część B formularza nie będzie podlegać ocenie. 
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Wypełnia osoba przyjmująca formularz  

Data i godzina przyjęcia formularza: ………………………………………….. 

Nr ewidencyjny formularza: ………………..…………………………………./2018 

Podpis osoby przyjmującej formularz: ……………………………………........ 

 

 

CZĘŚĆ A. DANE KANDYDATA 

Dane osobowe 

Imię  

Nazwisko  

PESEL  

NIP  

Data urodzenia  

Numer i rodzaj dokumentu tożsamości  

Adres zamieszkania 

Ulica  

Numer domu  

Numer lokalu  

Miejscowość  

Kod pocztowy  

Województwo  

Gmina  

Dane kontaktowe 

telefon  

adres e-mail  

Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres zamieszkania) 
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Ulica  

Numer domu  

Numer lokalu  

Miejscowość  

Kod pocztowy  

Województwo  

Gmina  

Status uczestnika 

Kryteria punktowane 

Jestem osobą przewidzianą do zwolnienia –  pracownik, który znajduje się w 
okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn 
niedotyczących pracownika lub który został poinformowany przez pracodawcę o 
zamiarze nieprzedłużenia przez niego stosunku pracy lub stosunku służbowego. 

 TAK  

Jestem osobą zagrożoną zwolnieniem z pracy –  pracownik zatrudniony u 
pracodawcy, który w okresie 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie tego 
pracownika do projektu dokonał rozwiązania stosunku pracy lub stosunku 
służbowego z przyczyn niedotyczących pracownika, zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami 
stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2015 r. poz. 
192) lub zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn.zm.),w przypadku rozwiązania stosunku pracy 
lub stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej 
niż 20 pracowników albo dokonał likwidacji stanowisk pracy z przyczyn 
ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych lub technologicznych. 
Obowiązek przedstawienia przekonującego uzasadnienia, że dany pracodawca 
lub dana branża doświadcza takich procesów spoczywa na Wnioskodawcy. 

 TAK 
 

Jestem osobą pow. 54 r.ż. – osoba od dnia swoich 54-tych urodzin 
 

 TAK 
(+10 pkt) 

Jestem osobą: 
 pracującą, w tym: 

 w administracji rządowej 
 w administracji samorządowej 
 w MMŚP 
 w organizacji pozarządowej 
 prowadząca działalność na własny rachunek 
 w dużym przedsiębiorstwie 
 inne ………………………………………………………........................... 
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1 Do kategorii „Osób w innej niekorzystnej sytuacji społecznej” należy zaliczyć: 

 osoby z wykształceniem na poziomie niższym niż podstawowe, będące poza wiekiem typowym dla 
ukończenia tego poziomu kształcenia, 

 byłych więźniów, 

 narkomanów, 

 osoby bezdomne lub wykluczone z dostępu do mieszkań, 

 osoby z obszarów wiejskich. 
 

 
Posiadam wykształcenie: 

 podstawowe lub niższe 
 gimnazjalne 
 ponadgimnazjalne ogólnokształcące 
 ponadgimnazjalne zawodowe 
 zasadnicze zawodowe 
 wyższe 

 inne (wpisać) …………………………………………………………………………………… 
 

Jestem osobą bezdomną lub dotkniętą wykluczeniem z dostępu do mieszkań 
 TAK 
 NIE  

 

Jestem osobą należącą do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrantem, osobą obcego 
pochodzenia 

 TAK 
 NIE 
 odmawiam odpowiedzi 

 

Jestem osobą z niepełnosprawnościami 
 TAK 
 NIE 
 odmawiam odpowiedzi 

Jestem: osobą w innej niekorzystnej sytuacji społecznej1  
(jakiej?)………………………………………………………………………………………. 
 TAK 
 NIE 
 odmawiam odpowiedzi 
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CZĘŚĆ B. MOTYWACJA  

 
Motywacja do udziału w projekcie 

 
Opisz dlaczego chcesz wziąć udział w projekcie i jakie masz oczekiwania względem otrzymanego wsparcia  
(min. 5 zdań, max. 10 zdań) 
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Oświadczam, że:  

a) zostałam/em poinformowana/y o prawie dostępu do treści swoich danych osobowych oraz 
ich poprawiania, przetwarzanych przez Instytut Nauk Społeczno – Ekonomicznych Sp. z o.o. - 
Sp. k. oraz Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, 

b) zostałam/em poinformowana/y, iż Administratorem moich danych osobowych jest 
odpowiednio: 

1. Zarząd Województwa Łódzkiego dla zbioru „Beneficjenci w ramach RPO WŁ 2014-
2020”, 

2. Minister Rozwoju dla zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający 
realizację programów operacyjnych”, 

c) zapoznałem/-am się z postanowieniami regulaminu udzielania wsparcia i zobowiązuję się do 
ich przestrzegania; 

d) wszystkie podane przeze mnie informacje są zgodne z prawdą; 
e) deklaruję aktywny i systematyczny udział we wszystkich zaproponowanych w ramach 

projektu formach wsparcia; 
f) wyrażam świadomie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 Dz. 

U. z 2018 r. poz. 1000) oraz art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE.L. 119/1 z 04.05.2016) zwanego „RODO” wyraźną i 
dobrowolną zgodę na przetwarzanie i zbieranie moich danych osobowych przez Beneficjenta 
Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych sp. z o.o. – sp. k., ul. Piotrkowska 55, 90–413 Łódź 
do celów związanych z przeprowadzeniem rekrutacji, realizacji, monitoringu i ewaluacji 
projektu, a także w zakresie niezbędnym do wywiązania się Beneficjenta z obowiązków 
wobec Instytucji Zarządzającej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Łódzkiego na lata 2014-2020 wynikających z umowy nr RPLD.10.02.02-10-A006/17-00. 
Jednocześnie oświadczam, że moja zgoda spełnia wszystkie warunki o których mowa w art. 7 
RODO, tj. przysługuje mi możliwość jej wycofania w każdym czasie, zapytanie o zgodę zostało 
mi przedstawione w wyraźnej i zrozumiałej formie oraz poinformowano mnie o warunku 
możliwości jej rozliczalności; 

g) oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-a, iż projekt „Od zwolnienia do zatrudnienia 
II – kompleksowy outplacement w województwie łódzkim z zastosowaniem multimedialnych 
narzędzi rynku pracy” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 

Ponadto zobowiązuję się w terminie do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie do przedłożenia 
Beneficjentowi oświadczenia o moim statusie na rynku pracy wraz z dokumentami potwierdzającymi 
ten stan. 
 

         …………………………………………… 
(data i czytelny podpis) 


