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Formularz Rekrutacyjny  
Projekt „Pracownik-Ratownik”  

współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020 

realizowanego przez BHPL Mateusz Miąsik 

Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie,  

Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych. 

I. Dane personalne osoby rekrutowanej do projektu 

Nazwisko  

Imię/Imiona  

Płeć 
 Kobieta 
 Mężczyzna 

Data i miejsce urodzenia  

Pesel   

Seria i nr dowodu 
osobistego  

 

Obywatelstwo  

Wiek w chwili 
przystępowania do 
projektu (np. 18, 50) 

 

Wykształcenie 

 Podstawowe 

 Gimnazjalne 

 Ponadgimnazjalne (dotyczy także osób, które posiadają 
wykształcenie średnie lub zasadnicze zawodowe) 

 Pomaturalne (dotyczy osób, które ukończyły szkołę policealną, 
ale nie ukończyły studiów wyższych) 

 Wyższe (dotyczy osób, które posiadają wykształcenie wyższe, 
tj. uzyskały tytuł licencjata lub inżyniera lub magistra lub doktora). 

Osoba niepełnosprawna 
 Nie 

 Tak 
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Adres zamieszkania: 

Ulica (jeżeli w danej 

miejscowości nie ma  ulicy, 
proszę wpisać NIE DOTYCZY 

 

Nr domu  Nr lokalu  

Miejscowość  Kod pocztowy  

Gmina  Powiat  

Województwo 
podkarpackie  

 Tak 
 Nie 

Obszar 
 Obszar miejski 

 Obszar wiejski 

 

Adres do korespondencji:  
jeżeli adres korespondencyjny jest inny niż adres zamieszkania proszę wpisać poniżej, natomiast  jeżeli adres 
zamieszkania jest taki sam jak adres korespondencyjny proszę napisać  w każdej z poniższych tabel wielkimi 
drukowanymi literami: NIE DOTYCZY  

Ulica  

Nr domu  Nr lokalu  

Miejscowość  Kod pocztowy  

Gmina  Powiat  

Województwo  

Telefon   

Adres e-mail  
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II. Status osoby rekrutowanej  

Proszę zaznaczyć poprzez postawienie X: 

Oświadczam, że jestem: 

 osobą w wieku 50 lat, lub powyżej 

 osobą o niskich kwalifikacjach zawodowych wg ISCED1, ISCED2, ISCED35  

 żadna z powyższych  
                                                 
1 

Osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). Studenci studiów 
stacjonarnych i uczniowie pobierający naukę w trybie dziennym 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; 
2 

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; 
3
 Dorośli (25 lat lub więcej) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy). 

4
 Źródło weryfikacji: oświadczenie  

5 Osoby o niskich kwalifikacjach – osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie. Definicja poziomów 

wykształcenia (ISCED) została zawarta w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu 
rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 w części dotyczącej wskaźników wspólnych EFS 
monitorowanych we wszystkich PI. Stopień uzyskanego wykształcenia jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa  
w projekcie. Osoby przystępujące do projektu należy wykazać jeden raz, uwzględniając najwyższy ukończony poziom ISCED. 

Status osoby na rynku 
pracy w chwili 
przystąpienia do projektu 

 Osoba pracująca 
 Osoba bierna zawodowo1 
  Osoba bezrobotna zarejestrowana w ewidencji urzędów pracy2 

 Osoba długotrwale bezrobotna3 

 Osoba bezrobotna niezarejestrowana w urzędzie pracy   

 

Osoba posiadająca pełną 
zdolność do czynności 
prawnych

4
 

 Tak 
 Nie 

 

Osoba zatrudniona  
lub pełniąca służbę  
lub będąca członkiem  
w jednostkach 
współpracujących  
z systemem, o których 
mowa w art.15 ust.1 i 2 
ustawy z dnia 8 września 
2006 r. o Państwowym 
Ratownictwie 
Medycznym

4
 

 Tak  
 Nie 

 

Stan zdrowia osoby 
pozwala na udzielanie 
kwalifikowanej pierwszej 
pomocy

4
 

 Tak 
 Nie 
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III. Oświadczenia 

Świadom(y)a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu karnego 
przewidującego karę pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań 

oświadczam co następuje: 

1. zamieszkuję w rozumieniu Kodeksu Cywilnego teren woj. podkarpackiego; 

2. w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie „Pracownik-Ratownik” mam ukończony  

18 r.ż., 

3. dane zawarte w formularzu rekrutacyjnym są prawdziwe, 

4. w pełni zapoznałem/am się i zaakceptowałem/am regulamin rekrutacji oraz inne 

dokumenty projektowe, zgodnie z wymogami stawianymi przez Beneficjenta 

spełniam kwalifikowalność uprawniającą mnie do udziału w w/w projekcie, 

5. wszystkie dokumenty rekrutacyjne, w tym załączniki co do treści i informacji  

w nich zawartych są aktualne na dzień składania formularza rekrutacyjnego  

do BHPL Mateusz Miąsik-Beneficjenta Projektu, 

6. jeżeli w trakcie mojego udziału w projekcie wystąpiłyby okoliczności powodujące 

zmianę mojego statusu zawodowego i/lub wystąpiłyby czynniki,  

które prowadziłyby do niekwalifikowania mojej osoby do udziału w projekcie,  

na którymkolwiek z etapów rekrutacji niezwłocznie poinformuję, w formie 

pisemnej BHPL Mateusz Miasik. 

 

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie moich danych osobowych  

do celów rekrutacyjnych, udzielenia wsparcia oraz kontroli, monitoringu  

i sprawozdawczości w ramach projektu pn. „Pracownik-Ratownik” realizowanego  

w ramach RPO WP 2014-2020 (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. 2016 r. poz. 922, z późn. zm.). 

 
 
 
 
……………………………………………….                                                     ……………………………………………. 
Data złożenia (dd-mm-rr) )                                                                                Czytelny podpis osoby składającej 
formularza rekrutacyjnego                                                                          formularz rekrutacyjny                      
                                                                                                                                    


