
 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie 

 
FORMULARZ REKRUTACYJNY 

Projekt pn.: „Czas na Twoją zmianę!” nr: RPMA.09.01.00-14-d423/19 
 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 

Oś priorytetowa: IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem 

Działanie: 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu  

 

Data wpływu Formularza Rekrutacyjnego 
 

Podpis osoby przyjmującej Formularz 
 

 
Szanowni Państwo! 

Prosimy o czytelne wypełnienie (DRUKOWANYMI LITERAMI) lub wstawić „X” w białych, pustych polach. 

 
 

CZĘŚĆ I - DANE PERSONALNE 

Imię/Imiona: 
 

Nazwisko: 
 

Płeć: 
☐ Kobieta 

☐ Mężczyzna 

PESEL: 
 Wiek: 

(wypełnia 
Beneficjent) 

 

Adres zamieszkania: 
 

Miejscowość: 
 

Ulica: 
 

Numer domu:  

Numer lokalu:  

Kod pocztowy: 
 

Powiat:  

Gmina: 
 

Województwo:  Mazowieckie 

Obszar: (wypełnia Beneficjent) 
 Miejsko – wiejski 

 Miejski  

 1Wiejski 

                                                
1 Tereny położone poza granicami administracyjnymi miast - obszary gmin wiejskich oraz część wiejska (leżąca poza miastem) gminy miejsko –wiejskiej. 



 

 

Telefon kontaktowy: 
 

 

Adres e-mail: 
 
 

 

 

Adres do korespondencji (proszę 
podać, jeśli jest inny niż adres 
zamieszkania): 

Miejscowość: 

Ulica: 

Numer domu: 

Numer lokalu: 

Kod pocztowy: 

Gmina: 

Powiat: 

Województwo: 

 

CZĘŚĆ II - WYKSZTAŁCENIE I STATUS ZAWODOWY 

Oświadczam, że mam 
wykształcenie (proszę 
zaznaczyć właściwe): 

ISCED 0 - Brak (brak formalnego wykształcenia) ☐ 

ISCED 1 - Podstawowe (kształcenie ukończone na poziomie szkoły 

podstawowej) ☐ 

ISCED 2 -Gimnazjalne (kształcenie ukończone na poziomie szkoły 

gimnazjalnej) ☐ 

ISCED 3 -Ponadgimnazjalne (kształcenie ukończone na poziomie 

szkoły średniej lub zasadniczej szkoły zawodowej) ☐ 

ISCED 4 - Policealne (kształcenie ukończone na poziomie wyższym niż 

kształcenie na poziomie szkoły średniej, jednocześnie nie jest 
wykształceniem wyższym) 

☐ 

ISCED 5-8 -Wyższe (licencjackie, magisterskie, doktoranckie) ☐ 

 

Status zawodowy 
 
Oświadczam, że: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jestem osobą bezrobotną, w tym: 
☐ TAK 

☐ NIE 

- zarejestrowaną w Urzędzie Pracy (jako załącznik przedkładam 
zaświadczenie z PUP) 

☐ TAK 

☐ NIE 

- niezarejestrowaną w Urzędzie Pracy (jako załącznik 
przedkładam oświadczenie) 

☐ TAK 

☐ NIE 

Jestem osobą bierną zawodowo (jako załącznik przedkładam 
oświadczenie) 

☐ TAK 

☐ NIE 



 

 

 
Oświadczam, że: 
 

 

Jestem osobą, która nie korzysta obecnie i nie korzystała 
w przeszłości ze wsparcia w projektach pozakonkursowych nr 
RPMA.09.01.00-IP.01-14-079/19 (jako załącznik przedkładam 
oświadczenie). 

☐ TAK 

☐ NIE 

 

CZĘŚĆ III – KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI 

Oświadczam, że: Jestem osobą zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 
zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania 
ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014 – 
2020, tj. spełniam co najmniej jedną przesłankę wskazaną poniżej: 

☐ TAK 

☐ NIE 

1)Jestem osobą korzystającą ze świadczeń z pomocy społecznej 
zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
lub kwalifikuję się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. 
spełniającą co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2  (jako 
załącznik przedkładam zaświadczenie lub oświadczenie). 

☐ TAK 

☐ NIE 

2) Jestem osobą o której mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 
czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym 3  (jako załącznik 
przedkładam zaświadczenie). 

☐ TAK 

☐ NIE 

3) Jestem osobą przebywającą w pieczy zastępczej lub 
opuszczającą pieczę zastępczą lub jestem członkiem rodziny 
przeżywającej trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-
wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (jako 
załącznik przedkładam zaświadczenie). 

☐ TAK 

☐ NIE 

4) Jestem osobą przebywającą w młodzieżowym ośrodku 
wychowawczym lub młodzieżowym ośrodku socjoterapii, 
o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, z późn. zm.), (jako załącznik 
przedkładam zaświadczenie). 

☐ TAK 

☐ NIE 

5) Jestem osobą z niepełnosprawnością w rozumieniu 
Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans 
i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób 
z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet 
i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 (jako 
załącznik przedkładam orzeczenie o niepełnosprawności lub inny 
dokument potwierdzajacy stan zdrowia) 

☐ TAK 

☐ NIE 

                                                
2

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:  

1) ubóstwa; 2) sieroctwa; 3) bezdomności; 4) bezrobocia; 5) niepełnosprawności; 6) długotrwałej lub ciężkiej choroby; 7) przemocy w rodzinie; 7a) potrzeby ochrony ofiar 
handlu ludźmi; 8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; 9) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, 
zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; 10) (uchylony), 11) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, 
ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 
r. o cudzoziemcach; 12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; 13) alkoholizmu lub narkomanii; 14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; 
15) klęski żywiołowej lub ekologicznej.  
3

Przepisy ustawy stosuje sięw szczególności do:  

1) bezdomnych realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej;  
2) uzależnionych od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego;  
3) uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej;  
4) chorych psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego;  
5) długotrwale bezrobotnych w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;  
6) zwalnianych z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej;  
7) uchodźców realizujących indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej;  
8) osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którzy podlegająwykluczeniu 
społecznemu i ze względu na swojąsytuacjężyciowąniesąw stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdująsięw sytuacji powodującej 

ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.  



 

 

W związku z posiadaną przeze mnie niepełnosprawnością posiadam specjalne 
potrzeby, które ułatwiłyby mi udział w oferowanych zająciach w ramach 
niniejszego projektu, tj.: 
 
…………………………………………………………………………………………………..…………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………..… 
 
……………………………………………………………………………………………………………..………… 

6) Jestem członkiem gospodarstwa domowego sprawującego 
opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden 
z członków nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania 
opieki nad osobą z niepełnosprawnością (jako załącznik 
przedkładam orzeczenie o niepełnosprawności członka rodziny). 

☐ TAK 

☐ NIE 

7) Jestem osobą potrzebującą wsparcia w codziennym 
funkcjonowaniu (jako załącznik przedkładam zaświadczenie od 
lekarza; odpowiednie orzeczenie lub inny dokument 
poświadczający stan zdrowia lub oświadczenie z pouczeniem 
o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych 
z prawdą), 

☐ TAK 

☐ NIE 

8) Jestem osobą bezdomną lub dotkniętą wykluczeniem 
z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych w zakresie 
monitorowania postępu rzeczowego i realizacji programów 
operacyjnych na lata 2014-2020 (jako załącznik przedkładam 
zaświadczenie lub oświadczenie). 

☐ TAK 

☐ NIE 

9) Jestem osobą odbywającą karę pozbawienia wolności -
wyłącznie w postaci dozoru elektronicznego (jako załącznik 
przedkładam zaświadczenie). 

☐ TAK 

☐ NIE 

10) Jestem osobą korzystającą z PO PŻ 4  (jako załącznik 
przedkładam oświadczenie z pouczeniem o odpowiedzialności za 
składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą lub inny dokument 
potwierdzający korzystanie z Programu) 

       ☐ TAK 

       ☐          NIE 

 

CZĘŚĆ IV – KRYTERIA PREMIUJĄCE 

 
Oświadczam, że: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jestem osobą doświadczającą wielokrotnego wykluczenia 
z powodu spełnienia więcej niż jednej przesłanki 
wymienionych w Części III + 10 pkt. 

           ☐ TAK 
(10 pkt.) 

☐ NIE 

Jestem osobą z niepełnosprawnością w rozumieniu 
Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans 
i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób 
z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet 
i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 
(jako załącznik przedkładam orzeczenie o niepełnosprawności 
lub inny dokument potwierdzajacy stan zdrowia)+ 10 pkt. 

☐ TAK 

(10 pkt.) 

☐ NIE 

                                                
4 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej 

Potrzebującym, który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu 
Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE L 72 z 12.03.2014 r., str. 1), zwanego dalej rozp. FEAD. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Jestem osobą spełniającą przesłankę ubóstwa (jako załącznik 
przedkładam zaświadczenie lub oświadczenie o dochodach – 
osoby samotnie gospodarujące do 701,00 zł, osoby w rodzinie 
do 528,00 zł) + 10 pkt. 

☐ TAK 
(10 pkt.) 

☐ NIE 

Jestem osobą  korzystającą z POPŻ (jako załącznik 
przedkładam oświadczenie z pouczeniem o odpowiedzialności 
za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą lub inny 
dokument potwierdzający korzystanie z Programu) + 10 pkt. 

☐ TAK 
(10 pkt.) 

☐ NIE 

Jestem osobą posiadającą niskie kwalifikacje 5  (do ISCED 3 
włącznie) + 3 pkt. 

☐ TAK 
    (3 pkt.) 

☐ NIE 

 

CZĘŚĆ V - MINIMALNY ZAKRES DANYCH KONIECZNYCH DO WPROWADZENIA  DO CENTRALNEGO 
SYSTEMU INFORMATYCZNEGO (SL2014) W ZAKRESIE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW 

 
Oświadczam, że: 

 
Osobą należącą do mniejszości narodowej lub etnicznej, 
migrantem, osobą obcego pochodzenia.6  

☐ TAK 

☐ NIE 

Osobą bezdomną lub dotkniętą wykluczeniem z dostępu do 
mieszkań.7 

☐ TAK 

☐ NIE 

Osobą w innej niekorzystnej sytuacji (innej niż wymienione 
powyżej).8  

☐ TAK 

☐ NIE 
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Zgodnie zWytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014- 2020 osoby „posiadające wykształcenie na poziomie 

do ISCED 3 włącznie”. Biorąc pod uwagę polski system klasyfikacji ISCED 1997 do kategorii osób o niskich kwalifikacjach zaliczają się osoby, które zakończyły edukację na 
poziomie 1,2 lub 3.  
- poziom 1: Szkoła podstawowa, 
- poziom 2A: Gimnazjum, 
- poziom 3A: Liceum ogólnokształcące, Liceum profilowane; Technikum, Uzupełniające  
 liceum ogólnokształcące, Technikum uzupełniające, 
- poziom 3C: Zasadnicza szkoła zawodowa. 
6 Cudzoziemcy na stale mieszkający w danym państwie, obywatele obcego pochodzenia lub obywatele należący do mniejszości. Zgodnie z prawem krajowym mniejszości 

narodowe to mniejszość: białoruska, czeska, litewska, niemiecka, ormiańska, rosyjska, słowacka, ukraińska, żydowska. Mniejszości etniczne: karaimska, łemkowska, romska, 
tatarska. Osoby obcego pochodzenia to cudzoziemcy - każda osoba, która nie posiada polskiego obywatelstwa, bez względu na fakt posiadania lub nie obywatelstwa 
(obywatelstw) innych krajów lub osoba, której co najmniej jeden z rodziców urodził się poza terenem Polski 
7 Bezdomność i wykluczenie mieszkaniowe definiowane są zgodnie z Europejską typologią bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego ETHOS, w której wskazuje się 

okoliczności życia w bezdomności lub ekstremalne formy wykluczenia mieszkaniowego: 1. Bez dachu nad głową (osoby żyjące w surowych i alarmujących warunkach) 2 . Bez 
miejsca zamieszkania (osoby przebywające w schroniskach dla bezdomnych, w schroniskach dla kobiet, schroniskach dla imigrantów, osoby opuszczające instytucje 
penitencjarne/karne/szpitale, instytucje opiekuńcze, osoby otrzymujące długookresowe wsparcie z powodu bezdomności - specjalistyczne zakwaterowanie wspierane) 3. 
Niezabezpieczone zakwaterowanie (osoby posiadające niepewny najem z nakazem eksmisji, osoby zagrożone przemocą) 4. Nieodpowiednie warunki mieszkaniowe 
(konstrukcje tymczasowe, mieszkania substandardowe - lokale nienadające się do zamieszkania wg standardu krajowego, skrajne przeludnienie). Osoby dorosłe mieszkające 
z rodzicami nie powinny być wykazywane we wskaźniku, chyba że wszystkie te osoby są bezdomne lub mieszkają w nieodpowiednich i niebezpiecznych warunkach. 
8 Kategoria odnosi się do wszystkich grup uczestników w niekorzystnej sytuacji, takich jak osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Wskaźnik dotyczy cech powodujących 

niekorzystną sytuację społeczną, z wyłączeniem cech wykazanych we wskaźnikami dotyczących: osób z niepełnosprawnościami, migrantów, gospodarstw domowych bez 
osób pracujących, gospodarstw domowych bez osób pracujących z dziećmi na utrzymaniu, gospodarstwach domowych składających się z jednej osoby dorosłej i dzieci 
pozostających na utrzymaniu. Ponadto nie należy wykazywać niekorzystnej sytuacji dot. płci, statusu na rynku pracy (np. długotrwałe bezrobocie), wieku lub osiągnięcia 
wykształcenia co najmniej na poziomie ISCED 1. Przykład osoby w innej niekorzystnej sytuacji społecznej: - osoba z wykształceniem na poziomie ISCED 0 (przez co należy 
rozumieć brak ukończenia poziomu ISCED 1) będąca poza wiekiem typowym dla ukończenia poziomu ISCED 1, - byli więźniowie, - narkomani. Osoby bezdomne i wykluczone 
z dostępu do mieszkań oraz pochodzące z obszarów wiejskich należy zawsze wykazywać w przedmiotowej kategorii, jeśli te cechy uznawane są za niekorzystne i powodują 
potrzebę specjalnej pomocy na rynku pracy. W przypadku, kiedy dana osoba zostaje uznana za znajdującą się w niekorzystnej sytuacji (np. z ww. powodu wykształcenia) jest 
jednocześnie np. osobą niepełnosprawną, należy ją wykazać w obu wskaźnikach (dot. niepełnosprawności oraz niekorzystnej sytuacji). 



 

 

OŚWIADCZENIA: 
Świadoma/-y odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą oświadczam że: 

1) Zgłaszam dobrowolną chęć udziału w Projekcie „Czas na Twoją zmianę!” nr: RPMA.09.01.00-14-d423/19. 

2) Oświadczam, iż posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.  

3) Zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pn. „Czas na Twoją zmianę!” nr: 

RPMA.09.01.00-14-d423/19, akceptuję go i jestem świadomy/a możliwości wprowadzania w nim zmian. 

4) Zostałem/am poinformowany/a, że Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 

2014 – 2020. 

5) Zostałem/am poinformowany/a, że firma Paweł Rozmarynowski ARTCOM jest administratorem danych 

wpisanych przeze mnie do niniejszego formularza oraz załączników. Przedmiotowe dane przetwarzane 

będą przez firmę Paweł Rozmarynowski ARTCOM, wyłącznie w celach związanych z realizowanym 

Projektem, a w szczególności wykorzystane zostaną do wprowadzenia do systemu SL2014. Dane te będą 

udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa. Służy mi prawo wglądu 

do tych danych i ich poprawiania.  

6) Zostałem/am poinformowany/a, że firma Paweł Rozmarynowski ARTCOM zapewnia standard ochrony 

danych zgodnie z Rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych). 

7) Wyrażam zgodę na odbycie wsparcia w innej miejscowości, niż moje miejsce zamieszkania. Zostałem/am 

poinformowany/a, że jestem zobowiązany/a do niezwłocznego informowania Organizatora o zmianach 

w zakresie danych osobowych i kontaktowych, podjęciu zatrudnienia, zmianie adresu zamieszkania oraz 

innych okolicznościach mogących mieć wpływ na możliwość udziału w projekcie.  

8) Jestem/ nie jestem (właściwe podkreślić) osobą z niepełnosprawnością w rozumieniu Wytycznych 

w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób 

z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych 

na lata 2014-2020 

9) Jestem/ nie jestem (właściwe podkreślić) osobą zagrożoną  ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

w rozumieniu definicji wskazanej w Regulaminie Rekrutacji i Uczestnictwa  w Projekcie „Czas na Twoją 

zmianę!” nr: RPMA.09.01.00-14-d423/19. 

10) Jestem/ nie jestem (właściwe podkreślić) osobą powyżej 18 roku życia(właściwe podkreślić). 

11) Zamieszkuję w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze województwa mazowieckiego. 

12) Korzystam/ nie korzystam (właściwe podkreślić) ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy 

społecznej, tj. spełniającą co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy  z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej. 

13) Przynależę do grupy docelowej. 

14) Zakres wsparcia przewidziany w projekcie nie będzie powielał działań, które otrzymałam/em lub 

otrzymuję w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ.  

15) Jestem/ nie jestem (właściwe podkreślić) osobą, która nie korzysta obecnie i nie korzystała w przeszłości ze 

wsparcia w projektach pozakonkursowych nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-079/19. 

16) Dane zawarte w Formularzu rekrutacyjnym są zgodne z prawdą. 

 

 
 

………………………………………………..     …………..……………………………………………… 
             Miejscowość i data                                                                                 Czytelny podpis Kandydata/tki Projektu 


