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FORMULARZ REKRUTACYJNY 
„Aktywność - to się opłaca!” 

(RPWM.10.02.00-28-0052/18) 
 
Formularz zgłoszeniowy do projektu należy wypełnić w języku polskim, w sposób czytelny, wszystkie 
pola muszą być wypełnione. Przyjmowane będą jedynie kompletne, poprawnie wypełnione 
formularze. 
 
UWAGA! Przed rozpoczęciem wypełniania formularza zgłoszeniowego do projektu należy zapoznać się 
z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Aktywność - to się opłaca!”. 
 
PROSIMY WYPEŁNIAĆ TYLKO BIAŁE POLA!!! 
 

1 Nazwisko i imię  

2 PESEL i wiek  

3 Wykształcenie 

☐ brak (brak formalnego wykształcenia) 

☐ podstawowe - ISCED 1 (kształcenie ukończone na poziomie szkoły 
podstawowej) 

☐ gimnazjalne - ISCED 2 (kształcenie ukończone na poziomie szkoły 
gimnazjalnej) 

☐ ponadgimnazjalne - ISCED 3 (kształcenie ukończone na poziomie szkoły 
średniej lub zasadniczej szkoły zawodowej) 

☐ policealne - ISCED 4 ( kształcenie ukończone na poziomie wyższym niż 
kształcenie na poziomie szkoły średniej, które jednocześnie nie jest 
wykształceniem wyższym) 

☐ wyższe krótkiego cyklu - ISCED 5 (kształcenie ukończone na poziomie 
studiów krótkiego cyklu, które jednocześnie nie jest wykształceniem 
wyższym licencjackim, magisterskim i doktoranckim) 

☐ wyższe licencjackie - ISCED 6 (kształcenie ukończone na poziomie 
studiów wyższych licencjackich) 

☐ wyższe magisterskie - ISCED 7 (kształcenie ukończone na poziomie 
studiów wyższych magisterskich) 

☐ wyższe doktoranckie - ISCED 8 (kształcenie ukończone na poziomie 
studiów wyższych doktoranckich) 

4 Adres zamieszkania 

ulica  

nr domu  nr lokalu  

kod pocztowy  miejscowość  

powiat  województwo  

5 Zamieszkuję obszar   ☐ miejski                     ☐ wiejski 

6 E-mail  

7 Nr tel. stacjonarnego  

8 Nr tel. komórkowego  

9  

Posiadam orzeczony stopień niepełnosprawności: 

☐ lekki         ☐ umiarkowany       ☐ znaczny       ☐ nie dotyczy 
(należy dołączyć orzeczenie lub inny równoważny dokument) 
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10 Kryteria formalne 

☐ mieszkam w woj. warmińsko-mazurskim, na terenie subregionu 
elbląskiego, w jednym z następujących powiatów: braniewskim, 
działdowskim, elbląskim, iławskim, nowomiejskim, ostródzkim, m. Elbląg 

Jestem osobą: 

☐ bezrobotną niezarejestrowaną w PUP (tj. pozostającą bez pracy, gotową 
do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia, 
niezarejestrowane w ewidencji prowadzonej przez odpowiedni Urząd 
Pracy, w tym osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub 
rodzicielskiego, które nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu, definicja 
nie uwzględnia studentów studiów stacjonarnych, nawet jeśli spełniają  
ww. kryteria.   

☐ w tym długotrwale bezrobotną niezarejestrowaną w PUP (tj. pozostającą 
bez pracy jw. przez okres powyżej 12 miesięcy) 

☐ bierną zawodowo (pozostającą bez zatrudnienia, niezarejestrowaną w 
PUP tzn. nie pracuje i nie jest bezrobotna). Osoba będąca 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), uznawana jest za bierną 
zawodowo, chyba że jest zarejestrowane już jako bezrobotna (wówczas 
status bezrobotnego ma pierwszeństwo). 

☐ nie dotyczy (w przypadku osób zatrudnionych) 

☐ Jestem osobą w wieku 30 lat i więcej (tj. od dnia 30 urodzin) 

☐ nie dotyczy  

11 Kryteria dodatkowe 

Płeć 
☐ jestem kobietą 

☐ nie dotyczy 

☐ 0 punktów 

☐ 10 punktów         

Status na rynku 
pracy 

☐ jestem osobą długotrwale 
bezrobotną 

☐ nie dotyczy 

☐ 0 punktów 

☐ 10 punktów         

Niepełnosprawność 
☐ jestem osobą z 

niepełnosprawnością 

☐ nie dotyczy 

☐ 0 punktów 

☐ 10 punktów         

Wiek 
☐ jestem osobą w wieku 50 

lat i więcej 

☐ nie dotyczy 

☐ 0 punktów 

☐ 10 punktów         

Posiadane 
kwalifikacje 

☐ jestem osobą o niskich 
kwalifikacjach 
(wykształcenie do poziomu 
ISCED 3 włącznie) 

☐ nie dotyczy 

☐ 0 punktów 

☐ 10 punktów         

Status na rynku 
pracy 

☐ jestem mężczyzną 
bezrobotnym 
niezarejestrowanym w 
PUP w wieku 30-49 lat 
niekwalifikującym się do 
żadnej z ww. grup 
znajdujących się w 
szczególnie trudnej 
sytuacji na rynku pracy 

☐ nie dotyczy 

☐ 0 punktów 

☐ 10 punktów         
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12 Kryteria premiujące 

Miejsce 
zamieszkania 

☐ jestem osobą zamieszkałą 
w miastach średnich, w 
tym w miastach tracących 
funkcje społeczno-
gospodarcze, tj. w 
Braniewie, Działdowie, 
Elblągu, Iławie lub 
Ostródzie 

☐ nie dotyczy 

☐ 0 punktów 

☐ 10 punktów         

Udział w projektach 
z zakresu włączenia 

społecznego 

☐ jestem byłym uczestnikiem 
projektu z zakresu 
włączenia społecznego 
realizowanego w ramach 
celu tematycznego 9 RPO 
WM 

☐ nie dotyczy 

☐ 0 punktów 

☐ 10 punktów         

Miejsce 
zamieszkania 

☐ jestem osobą zamieszkałą 
na obszarach wiejskich 

☐ nie dotyczy 

☐ 0 punktów 

☐ 10 punktów         

Opieka nad 
dzieckiem do lat 7 
lub osobą zależną 

☐ sprawuję opiekę nad 
dzieckiem do lat 7 lub 
osobą zależną 

☐ nie dotyczy 

☐ 0 punktów 

☐ 10 punktów         

13 

Jestem 
zainteresowany/a 
udziałem w 
następujących 
szkoleniach 
zawodowych 
(możliwość 
wielokrotnego 
wyboru) 

☐ spawacz - metoda …..……………………………. 

☐ operator wózków jezdniowych I WJO 

☐ operator koparek jednonaczyniowych 

☐ operator koparko-ładowarki 

☐ operator ładowarek 

☐ pracownik biurowy z obsługą komputera (ECDL BASE) 

☐ specjalista ds. kadr i płac z modułem komputerowym 

☐ kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej 

☐ elektryk (uprawnienia SEP/SIMP) 

☐ tester manualny ISTQB 

☐ operator przecinarek do nawierzchni dróg 

☐ operator walców drogowych 

☐ prace na wysokości metodą dostępu linowego 

☐ montaż rusztowań budowlano-montażowych metalowych 

☐ obsługa podestów ruchomych 

☐ obsługa suwnic 

☐ stolarz meblowy 

☐ monter mikro i małej instalacji OZE - systemy fotowoltaiczne 

☐ elektryk budowlany z uprawnieniami elektroenergetycznymi do 1 kV 

☐ inne: …………………………………………………………………………… 

 
 

 
…………………………………………………. 

(miejscowość i data) 
…………………………………………………… 

(podpis) 
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(obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679) 

 
W związku z kandydowaniem do projektu pn. „Aktywność - to się opłaca!” oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: 

1. Administratorem moich danych osobowych w odniesieniu do zbioru pn. „Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-
Mazurskiego 2014-2020” jest Województwo Warmińsko-Mazurskie reprezentowane przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 
siedzibą w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, będący Instytucją 
Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (dalej: Instytucja Zarządzająca).  

2. Administratorem moich danych osobowych w odniesieniu do zbioru pn. „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów 
operacyjnych” jest Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego.  

3. Na podstawie Porozumienia nr RPO/IP/2/2015 z dnia 24 sierpnia 2015 r. (zmienionego Aneksem nr 1 z dnia 25 stycznia 2018 r. i Aneksem nr 2 z 
dnia 28 maja 2018 r.) w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz Porozumienia nr RPO/IP/3/2015 z dnia 22 października 2015 
r. (zmienionego Aneksem nr 1 z dnia 6 lipca 2016 r. i Aneksem nr 2 z dnia 28 maja 2018 r.) w sprawie dalszego powierzenia przetwarzania danych 
osobowych w ramach Centralnego systemu teleinformatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych w związku z realizacją RPO 
WiM na lata 2014-2020, Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego powierzył przetwarzanie moich danych Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy, 
z siedzibą przy ul. Głowackiego 28, 10-448 Olsztyn, pełniącemu funkcję Instytucji Pośredniczącej Programu; 

4. Instytucja Zarządzająca powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email: iod@warmia.mazury.pl. 
Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email: 
iod@miir.gov.pl 
Instytucja Pośrednicząca powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email: ochronadanych@up.gov.pl.   

5. Moje dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Oznacza to, że moje dane osobowe są 
niezbędne do wypełnienia przez Instytucję Pośredniczącą obowiązków prawnych ciążących na niej w związku z realizacją Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WiM 2014-2020). Wspomniane obowiązki prawne ciążące 
na Instytucji Pośredniczącej w związku z realizacją RPO WiM 2014-2020 określone zostały przepisami m.in. niżej wymienionych aktach prawnych:  
- w odniesieniu do zbioru pn. „Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020”: 
a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia  17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, 

b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu 
Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006, 

c) Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 
2014–2020, 

- w odniesieniu do zbioru pn. „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych”: 
a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, 

b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu 
Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006, 

c) Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 
2014–2020, 

d) Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze 
do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji 
określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, 
certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi. 

6. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu wykonania przez Instytucję Pośredniczącą określonych prawem obowiązków w związku 
z realizacją  Projektu pn. „Aktywność - to się opłaca”, w szczególności w celu potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, 
zarządzania, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WiM 2014-
2020. 

7. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Beneficjentowi realizującemu Projekt - ProEco One spółce z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku przy ul. Wały Piastowskie 24/335, 80-855 Gdańsk, Partnerowi realizującemu projekt FOCUS TRAINING 
Instytut Doskonalenia Kadr i Rozwoju Osobowości Królewicz Marzanna z siedzibą w Sulnowie przy ul. Domaradzkiego 12, 86-100 Sulnowo oraz 
podmiotom (o ile dotyczy), które na zlecenie Beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu. 

8. Moje dane osobowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, są udostępniane uprawnionym podmiotom i instytucjom, w tym Ministrowi 
właściwemu do spraw rozwoju regionalnego. 

9. Moje dane osobowe mogą zostać powierzone lub udostępnione także specjalistycznym podmiotom realizującym badania ewaluacyjne, kontrole 
i audyt w ramach RPO WiM 2014-2020, w szczególności na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub Beneficjenta. 

10. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu akceptacji sprawozdania końcowego z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 przez Komisję Europejską. 

11. W każdym czasie przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych, jak również prawo żądania ich sprostowania. Natomiast prawo do 
usunięcia danych, prawo do  ograniczenia przetwarzania danych,  prawo do przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu, przysługuje mi w 
przypadkach i na zasadach określonych odpowiednio w art. 17-22 RODO. 

12. Jeżeli uznam, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, mam prawo wnieść skargę do organu 
nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

mailto:iod@warmia.mazury.pl
mailto:iod@miir.gov.pl
mailto:ochronadanych@up.gov.pl
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13. Podanie przeze mnie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania będzie równoznaczna z brakiem możliwości realizacji Projektu./ 
Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach 
Projektu./ Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w realizacji 
Projektu. 

14. W terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie przekażę Beneficjentowi dane dotyczące mojego statusu na rynku pracy oraz informacje 
na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji. 

15. W terminie 3 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie przekażę Beneficjentowi dane dotyczące mojego statusu na rynku pracy. 
16. W terminie 12 miesięcy od dnia uzyskania wsparcia finansowego z EFS przekażę Beneficjentowi informacje na temat wszystkich zatrudnionych 

przeze mnie pracowników oraz dane dot. mojego statusu na rynku pracy (dotyczy uczestników, którzy otrzymali środki na podjęcie działalności 
gospodarczej). 

  
 
 
 
 

…………………………………………………. 
(miejscowość i data) 

…………………………………………………… 
(podpis) 

 
 
 
 

Kandydat/ka spełnia kryteria formalne 
☐ TAK 

☐ NIE 

Liczba punktów wynikająca ze spełnienia 
kryteriów dodatkowych 

 
………….. punktów 

Liczba punktów wynikająca ze spełnienia 
kryteriów premiujących 

 
………….. punktów 

Liczba punktów razem ………….. punktów 

Liczba punktów uzyskana z Testu Motywacji 
 
………….. punktów (minimalny próg 12 punktów) 

Rekomendacja do udziału w projekcie 
☐ TAK 

☐ NIE 
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OŚWIADCZENIE DOT. OSÓB BIERNYCH ZAWODOWO / BEZROBOTNYCH 
NIEZAREJESTROWANYCH W EWIDENCJI URZĘDÓW PRACY 

 
 
 
W związku z przystąpieniem do procesu rekrutacji do projektu „Aktywność - to się opłaca!” 
(RPWM.10.02.00-28-0052/18) niniejszym oświadczam, że jestem osobą:  
 
 

☐  bierną  zawodową,  tj.  nie  pracuję,  nie  jestem  zarejestrowany(a)  w urzędzie  pracy  i  nie 

poszukuję pracy 
 

☐  bezrobotną  niezarejestrowaną  w  ewidencji  urzędów  pracy,  tj.  nie  pracuję  i  nie  jestem 

zarejestrowany(a) w urzędzie pracy, ale poszukuję pracy i jestem gotowy(a) do jej podjęcia 
 

☐  długotrwale bezrobotną niezarejestrowaną w ewidencji urzędów pracy, tj. pozostającą bez 

pracy, gotową do podjęcia pracy i aktywnie poszukującą zatrudnienia nieprzerwanie przez  
okres ponad 12 miesięcy 

 
 
Jednocześnie jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
 
 
 
 
 

…………………………………………………. 
(miejscowość i data) 

…………………………………………………… 
(podpis) 

 


