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KWESTIONARIUSZ REKRUTACYJNY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE  

„Zaktywizowany=Zatrudniony” 

nr RPLD.08.02.01-10-0062/19 

DANE OSOBOWE 

Imię  

Nazwisko  

Obywatelstwo  

PESEL  

Wykształcenie 

(zaznaczyć właściwe) 

� Niższe niż podstawowe (ISCED 0) 

� Podstawowe (ISCED 1) 

� Gimnazjalne (ISCED 2) 

� Ponadgimnazjalne (ISCED 3) 

� Policealne (ISCED 4) 

� Wyższe (ISCED 5-8) 

Płeć  

(zaznaczyć właściwe) 
� KOBIETA � MĘŻCZYZNA 

Adres zamieszkania 

(zgodnie z kodeksem 

cywilnym1) 

Województwo  

Powiat  

Gmina  

Kod pocztowy, miejscowość  

Ulica, nr budynku/nr lokalu  

Telefon kontaktowy  

Adres poczty 

elektronicznej (e-mail) 

 

  

                                                           

1
 Zgodnie z art. 25 kodeksu cywilnego miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba 

ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. 
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I. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE KRYTERIÓW UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

1.  

Jestem osobą bierną zawodowo, tj. osobą, która w danej 

chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (nie pracuje, nie jest 

bezrobotna, nie poszukuje pracy). 

TAK � NIE � 

Jestem osobą bierną zawodowo, uczącą się. TAK � NIE � 

Jestem osobą bierną zawodowo, nieuczestniczącą w 

kształceniu lub szkoleniu. 
TAK � NIE � 

2.  
Jestem osobą aktywnie poszukującą pracy TAK � NIE � 

3.  
Jestem gotowy/gotowa do podjęcia zatrudnienia TAK � NIE � 

4.  

Jestem osobą bezrobotną, tj. osobą pozostającą bez pracy, 

gotową do podjęcia pracy i aktywnie poszukującą 

zatrudnienia. 

TAK � NIE � 

5.  

Jestem osobą bezrobotną zarejestrowaną w ewidencji 

urzędów pracy.* 

*Taka osoba jest zobligowana do dostarczenia zaświadczenia 

z Urzędu Pracy o statusie os. bezrobotnej. 

TAK � NIE � 

6.  
Jestem osobą bezrobotną niezarejestrowaną w ewidencji 

urzędów pracy. 
TAK � NIE � 

7.  

Jestem osobą długotrwale bezrobotną. 

tj. pozostającą nieprzerwalnie bez pracy przez okres 

minimum 12 miesięcy. 

TAK � NIE � 

8.  
Jestem osobą niepełnosprawną*, tj. osobą posiadającą 

orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w rozumieniu 
TAK � NIE � 
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ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zdrowotnej i 

społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub 

orzeczenie lub inny dokument, o którym mowa w ustawie z 

dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego. 

*Osoba niepełnosprawna jest zobligowana do dostarczenia wraz z 

formularzem zgłoszeniowym orzeczenia o niepełnosprawności lub 

innego dokumentu potwierdzającego ten fakt. 

9.  Jestem osobą: 

- z lekkim stopniem niepełnosprawności 

 

TAK � 

 

NIE � 

- z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności TAK � NIE � 

- ze znacznym stopniem niepełnosprawności TAK � NIE � 

- z niepełnosprawnością sprzężoną TAK � NIE � 

- z niepełnosprawnością intelektualną TAK � NIE � 

- z zaburzeniami psychicznymi TAK � NIE � 

10.  

Zamieszkuję na terenie z województwa łódzkiego (zgodnie z 

Kodeksem cywilnym). TAK �   NIE �    

11.  

Jestem mieszkańcem miasta średniego tracącego funkcje 

społeczno-gospodarcze tj:* 

*Tomaszów Mazowiecki, Sieradz, Wieluń, Radomsko, Zduńska 

Wola, Ozorków, Kutno.  

TAK � NIE � 

12.  

Jestem osobą która była uczestnikiem projektu z zakresu 

włączenia społecznego realizowanego w ramach IXOP RPO 

WŁ 2014-2020. 
TAK � NIE � 

13.  

Jestem osobą zamieszkałą na obszarze powiatów o stopie 

bezrobocia wyższej niż stopa bezrobocia dla całego 

Województwa Łódzkiego tj:* 

*powiat kutnowski, powiat łaski, powiat łęczycki, powiat łódzki 

TAK � NIE � 
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wschodni, powiat pabianicki, powiat pajęczański, powiat 

poddębicki, powiat tomaszewski, powiat wieluński, powiat 

zduńskowolski, powiat zgierski, powiat brzeziński. 

14.  
Jestem osobą w wieku 50 lat i powyżej. TAK � NIE � 

15.  

Jestem osobą o niskich kwalifikacjach, tj. posiadam 

wykształcenie do poziomu ISCED 3 włącznie (wykształcenie 

ponadgimnazjalne). 
TAK � NIE � 

16.  

W ciągu ostatnich 4 tygodni nie korzystałem/łam i nie 

korzystam z tego samego typu wsparcia, które oferuje 

projekt „Zaktywizowany=Zatrudniony” w ramach innego 

projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

TAK � NIE � 

17.  

Jestem osobą bezdomną lub dotkniętą wykluczeniem z 

dostępu do mieszkań TAK � NIE � 

 

II. OŚWIADCZENIA ZWIĄZANE ZE STATUSEM UCZESTNIKA W CHWILI 

PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU 

1.  
Jestem osobą należącą do mniejszości narodowej lub 

etnicznej, migrantem, osobą obcego pochodzenia. 
TAK �  NIE � 

 ODMOWA PODANIA 

INFORMACJI � 

2.  Jestem osobą w innej niekorzystnej sytuacji 

społecznej. 
TAK �  NIE � 

 ODMOWA PODANIA 

INFORMACJI � 

 

III. POZOSTAŁE OŚWIADCZENIA 
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• Oświadczam, że dane zawarte w kwestionariuszu rekrutacyjnym odpowiadają stanowi 

faktycznemu i są zgodne z prawdą; 

• Oświadczam, że zostałam/zostałem pouczona/pouczony o odpowiedzialności za składanie 
oświadczeń niezgodnych z prawdą; 

• Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem Projektu pt. 
„Zaktywizowany=Zatrudniony” i akceptuję jego zapisy; 

• Oświadczam, że zostałam/zostałem poinformowana/poinformowany o tym, że Projekt jest 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej; 

• Oświadczam, że zostałam/zostałem poinformowana/poinformowany o konieczności 

przekazania danych dotyczących mojego statusu na rynku pracy oraz informacji na temat 

udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji  

w terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie; 

• Oświadczam, że zostałam/zostałem poinformowana/poinformowany o konieczności 

udostępnienia danych dotyczących mojego statusu na rynku pracy w trakcie 3 miesięcy po 
zakończeniu udziału w projekcie; 

• Wyrażam zgodę na udział w procesie monitoringu i ewaluacji projektu, w tym m.in. 

wypełnianie ankiet, dokumentów oraz testów sprawdzających;  

• Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie  

z Ustawą z dn. 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)  

a moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Projektu 

„Zaktywizowany=Zatrudniony”. Administratorem moich danych osobowych jest: Zarząd 

Województwa Łódzkiego dla zbioru Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 

na lata 2014-2020, będący Instytucją Zarządzającą dla Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, z siedzibą w Łodzi, przy Al. Piłsudskiego 8, 90-051 
Łódź; Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego dla zbioru Centralny system 

teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych, z siedzibą w Warszawie, 

przy Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa. Moje dane osobowe zostały powierzone do 

przetwarzania Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Łodzi, ul. 

Wólczańska 49, 90-608 Łódź, Beneficjentowi realizującemu Projekt – Semius Sp. z.o.o., ul. 

Nowogrodzka 50 , lok. 515, 00-695 Warszawa. Podanie danych jest wymogiem ustawowym, 

aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia 

w ramach Projektu. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Mogę 

skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres poczty 
elektronicznej: iod@lodzkie.pl. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Mam prawo dostępu do treści swoich 

danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia. 

• Wyrażam chęć uczestnictwa w projekcie pt. „Zaktywizowany=Zatrudniony” nr RPLD.08.02.01-

10-0062/19; 

• Oświadczam, że zostałam/zostałem poinformowana/poinformowany, że wypełnienie 

kwestionariusza rekrutacyjnego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do projektu. 

 

 

 
 

……………………………………….     ……………………………………………………… 

                Miejscowość i data                            Podpis 


