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FORMULARZ REKRUTACYJNY UCZESTNIKÓW PROJEKTU 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, 
Oś priorytetowa 2 Kadry dla gospodarki, Działanie 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, 

Poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty ZIT bis Elbląg. 
 

Tytuł projektu: 
„Wyposażenie uczniów i słuchaczy Szkoły Policealnej um. Jadwigi 
Romanowskiej w Elblągu w dodatkowe umiejętności zawodowe, 
poszerzenie posiadanych oraz realizacja kształcenia praktycznego 
w rzeczywistych warunkach pracy" 

Beneficjent: Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego, ul. Emilii Plater 1, 
10-562 Olsztyn 

Realizator: Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu, ul. Saperów 14E 

Nr umowy o dofinansowanie: RPWM.02.04.02-28-0003/16 

 

DANE OSOBOWE I KONTAKTOWE 
 

Imię (Imiona) 
 

Nazwisko 
 

PESEL  

 

Data urodzenia   __  __  -  __ __  -  __ __ __ __ Miejsce urodzenia 
 

Płeć � Kobieta    �    Mężczyzna Wiek 
 

Osoba 
niepełnosprawna*1 

   �   Tak        �    Nie Status �    Uczeń      �   Nauczyciel 

Telefon 
kontaktowy 

 

Adres e-mail 
 

Wykształcenie 

□ Poziom ISCED 1 - wykształcenie podstawowe 
□ Poziom ISCED 2 - wykształcenie gimnazjalne 
□ Poziom ISCED 3 - wykształcenie ponadgimnazjalne 

(dotyczy osób, które ukończyły liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum, uzupełniające liceum 
ogólnokształcące, technikum uzupełniające lub zasadniczą szkołę zawodową) 

□  Poziom ISCED 4 - wykształcenie policealne 
□ Poziom ISCED 5 - studia krótkiego cyklu 
□ Poziom ISCED 6 - studia licencjackie lub ich odpowiedniki 
□ Poziom ISCED 7 - studia magisterskie lub ich odpowiedniki 
□ Poziom ISCED 8 - studia doktoranckie lub ich odpowiedniki 
□  

1Osoby niepełnosprawne w świetle przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 
sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375), tj. osoby z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem 
poświadczającym stan zdrowia. Przynależność do grupy osób niepełnosprawnych określana jest w momencie rozpoczęcia udziału w Projekcie. W 
przypadku osób niepełnosprawnych - należy przedłożyć kopie dokumentu, potwierdzającego niepełnosprawność. 



 
 

                                                
1Adres zamieszkania - oznacza miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu (zgodnie z brzmieniem rozdziału II art. 25 Kodeksu Cywilnego) 

 □ tereny gęsto zaludnione (miasta, centra miejskie, obszary miejskie) 
 

Według definicji Eurostat do terenów gęsto zaludnionych w województwie warmińsko- mazurskim zalicza się 
miasta: Elbląg, Ełk, Olsztyn 

 

□ tereny pośrednie (miasta, przedmieścia) 
 

 

Według definicji Eurostat do terenów pośrednich w województwie warmińsko-mazurskim zalicza się gminy: 
Bartoszyce, Braniewo, Działdowo, Giżycko, Górowo Iławeckie, Iława, Kętrzyn, Lidzbark Warmiński, Lubawa, 
Mrągowo, Nowe Miasto Lubawskie, Ostróda, Szczytno 

Obszar 
zamieszkania 

wg stopnia urbanizacji 
DEGURBA 

□ tereny słabo zaludnione (wiejskie) 

Według definicji Eurostat do terenów słabo zaludnionych zalicza się pozostałe gminy: 
Banie Mazurskie, Barciany, Barczewo, Bartoszyce, Biała Piska, Biskupiec (nowomiejski), Biskupiec (olsztyński), 
Bisztynek, Braniewo, Budry, Dąbrówno, Dobre Miasto, Dubeninki, Dywity, Działdowo, Dźwierzuty, Elbląg, Ełk, 
Frombork, Gietrzwałd, Giżycko, Godkowo, Gołdap, Górowo Iławeckie, Grodziczno, Gronowo Elbląskie, 
Grunwald, Iława, Iłowo-Osada, Janowiec Kościelny, Janowo, Jedwabno, Jeziorany, Jonkowo, Kalinowo, 
Kętrzyn, Kisielice, Kiwity, Kolno, Korsze, Kowale Oleckie, Kozłowo, Kruklanki, Kurzętnik, Lelkowo, Lidzbark, 
Lidzbark Warmiński, Lubawa, Lubomino, Łukta, Małdyty, Markusy, Mikołajki, Milejewo, Miłakowo, Miłki, 
Miłomłyn, Młynary, Morąg, Mrągowo, Nidzica, Nowe Miasto Lubawskie, Olecko, Olsztynek, Orneta, Orzysz, 
Ostróda, Pasłęk, Pasym, Piecki, Pieniężno, Pisz, Płoskinia, Płośnica, Pozezdrze, Prostki, Purda, Reszel, Rozogi, 
Ruciane-Nida, Rybno, Rychliki, Ryn, Sępopol, Sorkwity, Srokowo, Stare Juchy, Stawiguda, Susz, Szczytno, 
Świątki, Świętajno (olecki), Świętajno (szczycieński), Tolkmicko, Węgorzewo, Wielbark, Wieliczki, Wilczęta, 
Wydminy, Zalewo 

ADRES ZAMIESZKANIA1 

Województwo 
 

Powiat 
 

Gmina 
 

Kod pocztowy 
 

Miejscowość 
 

Ulica 
 

Nr budynku 
 

Nr lokalu 
 

ADRES DO KORESPONDENCJI 
(jeżeli inny, niż adres zamieszkania) 

Województwo 
 

Powiat 
 

Gmina 
 

Kod pocztowy 
 

Miejscowość 
 

Ulica 
 

Nr budynku 

 

Nr lokalu 

 

 



 
 

 

                                                
2 Osoba fizyczna - to osoba, która ze względu na przyznaną mu przez prawo zdolność prawną, traktowana jest jako podmiot praw i obowiązków. Z momentem 
uzyskania pełnoletności, nie będąc ubezwłasnowolnionym, człowiek uzyskuje pełną zdolność do czynności prawnych i dzięki temu może samodzielnie dokonywać 
czynności prawnych. 
3 Osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych - osoba, która może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania własnymi działaniami. 
4 Bezrobotnym zarejestrowanym w Urzędzie Pracy jest osoba niezatrudniona i niewykonująca innej pracy zarobkowej, co ważne, zdolna i gotowa do podjęcia 
zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy lub innej pracy zarobkowej. Bezrobotnym jest również osoba niepełnosprawna, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia, 
co najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy. 
5 Definicja pojęcia „długotrwale bezrobotny" różni się w zależności od wieku: 
- Młodzież (<25 lat) - osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy (>6 miesięcy), 
- Dorośli (25 lat lub więcej) - osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy). 

ADRES PLACÓWKI 
(do której uczęszcza/w której pracuje Kandydat/-ka) 

Województwo 
 

Powiat 
 

Gmina 
 

Kod pocztowy 
 

Miejscowość 
 

Ulica 
 

Nr budynku 
 

Nr lokalu 
 

STATUS KANDYDATA/-KI - Ucznia 

Szkoła (nazwa) 
 

Kierunek kształcenia 
 

Klasa/semestr 
 

STATUS PRAWNY KANDYDATA/-KI - Ucznia/Nauczyciela 

Osoba fizyczna pełnoletnia2 TAK NIE 

Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych3 TAK NIE 

STATUS KANDYDATA/-KI NA UCZESTNIKA PROJEKTU NA RYNKU PRACY ORAZ SYTUACJA 
SPOŁECZNA 

OSOBA 
BEZROBOTNA 

Osoba bezrobotna zarejestrowana w Urzędzie Pracy4 TAK NIE 

Osoba bezrobotna niezarejestrowana w Urzędzie Pracy TAK NIE 

Osoba długotrwale bezrobotna5 TAK NIE 
 



 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
6 Osoby bierne zawodowo - część społeczeństwa, którą stanowią osoby w wieku powyżej 15 lat niepracujące i niebędące bezrobotnymi. 
Do biernych zawodowo zalicza się: 
- uczniów pobierających naukę w trybie dziennym, 
- osoby otrzymujące emeryturę, rentę, alimenty, stypendium, pomoc opieki społecznej, 
- osoby odbywające karę pozbawienia wolności, 
- osoby przebywające w domach opieki, 
- osoby uzyskujące dochód m.in. z dzierżawy, wynajmu lokum, itp., 
- osoby przebywające na urlopie wychowawczym. 
7 Osoba bierna zawodowo i nieucząca się (np. emeryci, renciści, osoby otrzymujące pomoc opieki społecznej, osoby odbywające karę pozbawienia wolności, osoby 
przebywające w domach opieki, osoby przebywające na urlopie wychowawczym). 
8 Pracujący to osoby w wieku 15 lat i więcej, które wykonują pracę, za którą otrzymują wynagrodzenie, z której czerpią zyski lub korzyści rodzinne lub osoby 
posiadające zatrudnienie lub własną działalność, które jednak chwilowo nie pracowały ze względu na np. chorobę, urlop, spór pracowniczy, kształcenie się lub szkolenie. 
Osoby prowadzące działalność na własny rachunek - to osoby prowadzące działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne lub praktykę zawodową - są również uznawane 
za pracujących, o ile spełniony jest jeden z poniższych warunków: 
1) Osoba pracuje w swojej działalności, praktyce zawodowej lub gospodarstwie rolnym w celu uzyskania dochodu, nawet jeżeli 

przedsiębiorstwo nie osiąga zysków. 
2) Osoba poświęca czas na prowadzenie działalności gospodarczej, praktyki zawodowej czy gospodarstwa rolnego, nawet jeżeli nie 

zrealizowano żadnej sprzedaży lub usług i nic nie wyprodukowano (np. rolnik wykonujący prace w celu utrzymania swojego gospodarstwa; architekt spędzający 
czas w oczekiwaniu na klientów w swoim biurze; rybak naprawiający łódkę czy siatki rybackie, aby móc dalej pracować; osoby uczestniczące w konwencjach lub 
seminariach). 

3) Osoba jest w trakcie zakładania działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego lub praktyki zawodowej; zalicza się do tego zakup 
lub instalację sprzętu, zamawianie towarów w ramach przygotowań do uruchomienia działalności. 

Bezpłatnie pomagający członek rodziny uznawany jest za osobę pracującą, jeżeli wykonywaną przez siebie pracą wnosi bezpośredni wkład w działalność 
gospodarczą, gospodarstwo rolne lub praktykę zawodową będącą w posiadaniu lub prowadzoną przez spokrewnionego członka tego samego gospodarstwa 
domowego. 
9 Migrant, osoba obcego pochodzenia lub należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej to 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. 
10 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. 

OSOBA Osoba bierna zawodowo6 TAK NIE 

BIERNA ZAWODOWO Osoba bierna zawodowo, ale nieuczestnicząca w kształceniu 
lub szkoleniu7 TAK NIE 

 
Osoba pracująca lub prowadząca działalność gospodarczą na 
własny rachunek8 

TAK NIE 

 Nazwa i adres zakładu pracy lub prowadzonej działalności (jeśli dotyczy):  

OSOBA 
ZATRUDNIONA 

    

 

Wykonywany zawód: 
 

 

Przedmiot nauczania: 
 

Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, 
osoba obcego pochodzenia*9 

TAK NIE ODMOWA PODANIA 
INFORMACJI 

Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań10 TAK NIE 

Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione 
powyżej)* TAK NIE ODMOWA PODANIA 

INFORMACJI 

Osoba z niepełno sprawnościami* TAK NIE ODMOWA PODANIA 
INFORMACJI 

* dane wrażliwe 
 



 
 

Data i miejscowość 

Ja niżej podpisana/-y oświadczam, że: 

• zapoznałam/-em się z Regulaminem rekrutacji w Projekcie „Wyposażenie uczniów i słuchaczy Szkoły Policealnej um. 
Jadwigi Romanowskiej w Elblągu w dodatkowe umiejętności zawodowe, poszerzenie posiadanych oraz realizacja 
kształcenia praktycznego w rzeczywistych warunkach pracy" oraz akceptuję jego warunki, 

• zapoznałam/-em się z zapisem w Regulaminie rekrutacji Projekcie „Wyposażenie uczniów i słuchaczy Szkoły 
Policealnej um. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu w dodatkowe umiejętności zawodowe, poszerzenie posiadanych 
oraz realizacja kształcenia praktycznego w rzeczywistych warunkach pracy", dotyczącym praw i obowiązków 
Uczestnika/-czki Projektu i w przypadku zakwalifikowania się do udziału w Projekcie, zobowiązuję się do ich 
przestrzegania, 

• zostałam/-em poinformowana/-y, że Projekt „Wyposażenie uczniów i słuchaczy Szkoły Policealnej um. Jadwigi 
Romanowskiej w Elblągu w dodatkowe umiejętności zawodowe, poszerzenie posiadanych oraz realizacja kształcenia 
praktycznego w rzeczywistych warunkach pracy" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego, 

• zostałam/-em poinformowana/-y o możliwości odmowy podania danych wrażliwych (tj. osoby 
z niepełnosprawnościami, migranci, osoby obcego pochodzenia i mniejszości, osoby z innych grup w niekorzystnej 
sytuacji społecznej), 

• zostałam/-em poinformowana/-y, że złożenie niniejszego Formularza rekrutacyjnego nie jest jednoznaczne z 
zakwalifikowaniem się do udziału w Projekcie, 

• zostałam/-em poinformowana/-y, że w przypadku zakwalifikowania się do udziału w Projekcie, mam obowiązek 
udziału w badaniach ewaluacyjnych, prowadzonych przez Realizatora Projektu oraz podmioty zewnętrzne na 
zlecenie Instytucji Zarządzającej, 

• zgodnie z wymogami Projektu, jestem uprawniona/-y do uczestniczenia w nim i spełniam warunki kwalifikowalności 
Uczestnika Projektu, tj. jestem uczniem/nauczycielem przedmiotów zawodowych Szkoły Policealnej im. Jadwigi 
Romanowskiej w Elblągu, 

• zostałam/-em poinformowana/-y, że z chwilą przystąpienia do Projektu, każdy Uczestnik Projektu, będący osobą 
fizyczną, składa oświadczenie o przyjęciu przez niego do wiadomości informacji, o których mowa w 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 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). 

• wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji na potrzeby projektu „Wyposażenie 
uczniów i słuchaczy Szkoły Policealnej um. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu w dodatkowe umiejętności zawodowe, 
poszerzenie posiadanych oraz realizacja kształcenia praktycznego w rzeczywistych warunkach pracy" 
 
 
 
 
………………………………………………….   ……………………………………………………………. 

Czytelny podpis Uczestnika Projektu 


