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Zał. nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie  

Projekt pn.: „Ruszaj do akcji aktywizacji” nr RPKP.11.01.00-04-0001/20 współfinansowany ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Osi priorytetowej XI Rozwój lokalny kierowany przez 
społeczność Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 
 

UWAGI: 

1. Przed wypełnieniem Formularza rekrutacyjnego należy zapoznać się z Regulaminem 
rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Ruszaj do akcji aktywizacji” 

2. Prosimy wypełnić Formularz w wersji elektronicznej lub drukowanymi literami oraz 
wydrukować i podpisać w sposób czytelny w miejscach do tego wyznaczonych. 

3. Należy uzupełnić wszystkie rubryki; jeśli pytanie nie dotyczy kandydata prosimy wpisać 
adnotację „Nie dotyczy”. 

4. Nie należy usuwać jakichkolwiek treści niniejszego dokumentu. 
5. W przypadku skorygowania jakichkolwiek odpowiedzi, należy przekreślić błędne wskazanie 

i postawić parafę. 
6. Wybraną odpowiedź w pytaniach zamkniętych należy zaznaczyć symbolem „X”. 
7. Formularz należy spiąć w sposób trwały. 
8. Prosimy zachować kopię składanych dokumentów rekrutacyjnych; oryginał nie podlega 

zwrotowi. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJE WYPEŁNIA OSOBA PRZYJMUJĄCA 

FORMULARZ 

Data przyjęcia formularza  
 

Godzina przyjęcia 

formularza 

 
 

Numer Identyfikacyjny 

Kandydata/Kandydatki 

(NIK) 

 
 

Podpis osoby przyjmującej 

zgłoszenie 
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FORMULARZ REKRUTACYJNY KANDYDATA 

do projektu „Ruszaj do akcji aktywizacji” 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-
Pomorskiego na lata 2014-2020 

 

Numer projektu RPKP.11.01.00-04-0001/20 

Oś priorytetowa XI Rozwój lokalny kierowany przez społeczność 

Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR 

Nr naboru RPKP.11.01.00-IZ.00-04-331/19 

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Podgrodzie 

Toruńskie” 

 

DANE OSOBOWE KANDYDATA/KANDYDATKI DO PROJEKTU 

1. Imię i nazwisko 
 

2. Data i miejsce urodzenia  

3. Wiek  

4. PESEL            
 

5. Wykształcenie  

*zgodnie z Międzynarodowym 

Standardem Kwalifikacji Kształcenia 

 

 
□ niższe niż podstawowe 

 
□ podstawowe 

 
□ gimnazjalne 

 
□ ponadgimnazjalne lub 

ponadpodstawowe, ukończone na 
poziomie szkoły średniej – liceum, 
technikum, szkoła zawodowa 

 
□ policealne, ukończone na 

poziomie wyższym niż na 
poziomie szkoły średniej, które 
jednocześnie nie jest 
wykształceniem wyższej  

 
□ wyższe 
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6. Dane teleadresowe Kandydata/-ki do projektu  

(Miejsce zamieszkania w rozumieniu art. 25 Kodeksu Cywilnego – miejsce 

przebywania z zamiarem stałego pobytu) 

obszar Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie 
Toruńskie” 

Jednostka (wybrane zaznaczyć „x”): 
 

o gmina Lubicz,  

o gmina Obrowo,  

o gmina Wielka Nieszawka. 

Ulica:  Nr domu/mieszkania: 

Kod pocztowy: Poczta:  

Powiat:  Kraj, województwo:  

Numer telefonu kontaktowego:  

Adres e-mail: 

7. Informacje Kadydata/tki do projektu dotyczące zamieszkiwanie na terenie objętym 
Programem Rewitalizacji: 

 

o Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Lubicz na lata 2016-2023; 

o Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Obrowo na lata 2016-2023,  

o Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Wielka Nieszawka na lata 2016- 

2023. 
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DANE DOTYCZĄCE STATUSU NA RYNKU PRACY 

I. ZATRUDNIENIE W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU (proszę zaznaczyć “X” 
bądź wpisać wymagane dane) 

1. Czy jest Pan/Pani osobą bezrobotną 
zarejestrowaną w PUP? 

 

□ tak 

□ nie 

2. Czy jest Pan/Pani osobą bezrobotną 
niezarejestrowaną w PUP? 

□ tak 

□ nie 

3. Czy jest Pan/Pani osobą bezrobotną 
przez okres co najmniej 36 miesięcy?  

□ tak 

□ nie 

4. Czy należy Pan/Pani obecnie do osób 
biernych zawodowo, to znaczy nie 
pracuje Pan/Pani ani nie jest osobą 
bezrobotną? 

□ tak – jestem osobą bierną 
zawodowo 

□ nie – nie jestem osobą bierną 
zawodowo 

5. Dotyczy osób biernych zawodowo – 
czy jest Pan/Pani osobą uczącą się? 

□ tak – planowana data zakończenia 
edukacji to …………………. 

□ nie – nie uczestniczę w kształceniu 
lub szkoleniu 

II. DANE DOTYCZĄCE KRYTERIÓW 
REKRUTACJI DO PROJEKTU 

 

1. 1. Czy jest Pan/Pani osobą zagrożoną 
ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym? 

 
□ tak 

 
 □ nie 

2. Czy jest Pan/Pani osobą lub należy 
Pan/Pani do rodziny korzystającej ze 
świadczeń z pomocy społecznej lub 
kwalifikujące się do objęcia wsparciem 
pomocy społecznej tj. spełnia co 
najmniej jedną z przesłanek określonych 
w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej? 
□ ubóstwa,  
□ sieroctwa, □ bezdomności, □ bezrobocia,  
□ niepełnosprawności,  
□ długotrwałej lub ciężkiej choroby,  
□ przemocy w rodzinie,  
□ potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi,  
□ alkoholizmu lub narkomanii,  
□ potrzeby ochrony macierzyństwa lub 
wielodzietności,  

 
  □ tak 

 
 □ nie 
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□ bezradności w sprawach opiekuńczo-
wychowawczych i  
prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza 
w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,  
□ trudności w przystosowaniu do życia po 
zwolnieniu z zakładu karnego,  
□ zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,  
□ klęski żywiołowej lub ekologicznej,  

3. Czy jest Pan/Pani osobą objętą 

zatrudnieniem socjalnym? 
□ tak □ nie 

4. Czy jest Pan/Pani osobą 

przebywającą w pieczy 

zastępczej1lub opuszczającą pieczę 

zastępczą bądź należącą do rodziny 

przeżywającej trudności w pełnieniu 

funkcji opiekuńczo-wychowawczych? 

□ tak □ nie 

5. Czy jest Pan/Pani osobą przebywającą 
w młodzieżowych ośrodkach 
wychowawczych i młodzieżowych 
ośrodkach socjoterapii? 

 
□ tak 

 
□ nie 

6. Czy jest Pan/Pani osobą należącą do 
mniejszości narodowej lub etnicznej, 
migrantem lub osobą obcego 
pochodzenia?  

 
□ tak 

 
□ nie 

7. Czy jest Pan/Pani osobą bezdomną 
lub dotkniętą   wykluczeniem 
z dostępu do mieszkań?  

□ tak □ nie 

8. Czy jest Pan/Pani osobą 
z niepełnosprawnością2? 

□ tak □ nie 

9. Czy jest Pan/Pani członkiem 
gospodarstwa domowego,  
sprawującym opiekę nad osobą 
z niepełnosprawnością, o ile co 
najmniej jeden z członków nie pracuje 
ze względu na konieczność 
sprawowania opieki nad osobą z 
niepełnosprawnością? 

□ tak □ nie 

10. Czy jest Pan/Pani osobą  potrzebującą 
wsparcia w codziennym 
funkcjonowaniu? 

□ tak □ nie 

11. Czy jest Pan/Pani osobą odbywającą 
□ tak □ nie 

                                                      
1W tym również osoby przebywające w pieczy zastępczej na warunkach  określonych w art.37 ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej. 
2 Niezbędne jest dołączenie kopii orzeczenia lub dokumentu równoważnego do formularza zgłoszeniowego. 
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karę pozbawienia wolności, objętą 
dozorem elektronicznym? 

12. Czy jest Pan/Pani osobą samotnie 

wychowujących dzieci? 
□ tak □ nie 

13. Czy ma Pan/Pani trudności 

opiekuńczo-wychowawcze? 
□ tak □ nie 

14. Czy korzysta(ł) Pan/korzysta(ła) Pani 

z Programu Operacyjnego Pomoc 

Żywnościowa na lata 2014-2020? 

□ tak □ nie 

15. Czy jest Pan/Pani osobą w innej- 

niekorzystnej sytuacji społecznej (innej 

niż wymienione powyżej)? (Istnieje 

możliwość odmowy podania danych) 

□ tak □ nie 

16. W jakiej niekorzystnej sytuacji 

społecznej Pan/Pani się znajduje? 

Jeśli nie dotyczy proszę wpisać – n/d 

…………………………………………. 

………………………………………….. 

…………………………………………… 

17. Wstępna preferowana ścieżka kariery 

zawodowej. Obszar, w jakim chciałby 

Pan/chciałaby Pani się kształcić? 

 

□ kurs kwalifikacyjny prawa jazdy kat. C+ 
kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej 
(KWP) 

□  inny(jaki?) ………………………… 

18. Preferowany tryb szkolenia 
□ dzienny 

□ wieczorowy 

□ weekendowy 

19. Źródło informacji o projekcie  
o plakat/ulotka 
o portale ogłoszeniowe 

(jaki?)…………………… 
o strona internetowa Projektu 
o znajomi 
o inne(jakie?) 

                ................................................... 
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OŚWIADCZAM, ŻE: 

1. Przed wypełnieniem Formularza rekrutacyjnego zapoznałem/zapoznałam się 

z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz akceptuję jego zapisy. 

2. Spełniam kryteria rekrutacji do Projektu, tzn.: 

1) zamieszkuję w rozumieniu Kodeksu Cywilnego obszarze Lokalnej Strategii Rozwoju 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie”, tj. obszar Gmin: 

Lubicz, Obrowo i Wielka Nieszawka. 

2) jestem w wieku powyżej 18 roku życia; 

3) jestem osobą niepracującą na dzień przystąpienia do projektu; 

4) jestem osobą zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w rozumieniu 

Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. 

3. Oświadczam, iż nie jestem uczestnikiem projektu ani też nie zostałam/em zakwalifikowany 

jako uczestnik do innego projektu dofinansowanego przez Stowarzyszenie LGD Podgrodzie 

Toruńskie w ramach naboru LGD nr RPKP.11.01.00-IZ.00-04-331/19. W przypadku 

zakwalifikowania się jako uczestnik do innego projektu dofinansowanego przez 

Stowarzyszenie LGD Podgrodzie Toruńskie w ramach naboru LGD nr RPKP.11.01.00-IZ.00-

04-331/19 zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Fundację Klucz 

Do Przyszłości. 

4. Zapoznałem/łam się z zasadami udziału w w/w Projekcie i wyrażam zgodę na uczestnictwo 

w nim. 

5. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych dla 

celów postępowania kwalifikacyjnego i rekrutacyjnego do Projektu “Ruszaj do akcji 

aktywizacji” 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). 

6. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na umieszczenie mojego imienia i nazwiska na liście 

rankingowej oraz rezerwowej kandydatów/kandydatek spełniających wymagania 

uczestnictwa w projekcie. 
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7. Jestem świadomy/a, że złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne 

z zakwalifikowaniem mnie do udziału w w/w Projekcie. 

8. W przypadku zakwalifikowania mnie do udziału w Projekcie zobowiązuję się do: 

a) wypełniania dokumentów związanych z Projektem; w razie wystąpienia wątpliwości 

przedstawię inne informacje bądź dokumenty, o ile będą niezbędne do wyjaśnienia 

wątpliwości oraz do podpisania umów na poszczególne formy wsparcia; 

b) wypełniania ankiet monitorujących w trakcie uczestnictwa w Projekcie oraz po jego 

zakończeniu; 

c) informowania Beneficjenta o ewentualnych zmianach swojej sytuacji społeczno – 

zawodowej oraz dostarczenia dokumentów potwierdzających poprawę aktywności 

społeczno – zawodowej (w czasie do 4 tygodni, a następnie do 3-ch miesięcy od 

zakończenia lub przerwania udziału w projekcie) oraz o zmianach danych 

kontaktowych (np. zmiany miejsca zamieszkania, zmiany danych kontaktowych w tym 

telefonu, adresu do korespondencji itp). 

9. Zamierzam skorzystać ze wszystkich proponowanych form wsparcia w ramach Projektu 

10. Zostałem/łam poinformowany/a, że Projekt „Ruszaj do akcji aktywizacji” jest 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-

2020. 

11. Akceptuję warunki rezygnacji z udziału w projekcie. 

*niepotrzebne skreślić 

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

Miejscowość i data                             czytelny podpis Kandydata/Kandydatki 
 
 

Świadomy/a odpowiedzialności za składanie  oświadczeń  niezgodnych  z  prawdą 

potwierdzam,  że  powyższe  dane są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym 

 

......................................................... 

czytelny podpis Kandydata/Kandydatki 



 
 

9 

 

Tożsamość uczestnika została zweryfikowana na podstawie dowodu tożsamości. 

 
OŚWIADCZENIE OSOBY APLIKUJĄCEJ O UDZIAŁ W PROJEKCIE 

 

W związku z chęcią przystąpienia do projektu pn. “Ruszaj do akcji aktywizacji” wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych oraz oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: 

 

1. Przesłanką umożliwiającą legalne przetwarzanie moich danych osobowych jest 
art.6ust.1lit. a) 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. 
 

2. W związku z realizacją procesu rekrutacji do niniejszego projektu przetwarzane będą 
następujące kategorie danych osobowych uczestnika projektu: dane osobowe zwykłe 
oraz dane osobowe wrażliwe. 
 

3. Moje  dane  będą  przetwarzane  od  dnia  podpisania  niniejszego  oświadczenia  do   dnia  
zakończenia  udziału  w projekcie lub wycofania zgody. 
 

4. Administratorem danych osobowych od momentu złożenia dokumentów rekrutacyjnych do 
dnia zakończenia procesu rekrutacji, tj. podpisania umowy na pierwszą formę wsparcia, 
jest Beneficjent – Fundacja Klucz do Przyszłości 
 

5. Moje dane osobowe będą wykorzystywane jedynie w celu rekrutacji do niniejszego projektu 
oraz dokumentacji tego procesu. 
 

6. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez: 
 Beneficjenta – Fundację Klucz do Przyszłości, 
 Partnera Projektu – Ośrodek Szkolenia Kierowców AUTOSTER Szwed Dariusz, 
 Instytucję Pośredniczącą –Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, 
 Instytucję Zarządzającą, tj. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 
 Ministerstwo właściwe ds. rozwoju regionalnego, 
 instytucje kontrolne upoważnione do przetwarzania danych osobowych na 

podstawie odrębnych przepisów prawa. O powierzeniu danych osobowych do 
przetwarzania innym podmiotom Uczestnik zostanie poinformowany w drodze pisemnej. 
 

7. Mam prawo dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania. 
 

8. Mam prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym  
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
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9. Mam prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

w przypadku podejrzenia naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych. 
 

10. Wymienione prawa będą traktowane w sposób określony w artykułach 13 do 19 Rozdziału 
III: „Prawa osoby, której dane dotyczą” rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady(UE) 2016/679. 
 

11. Podanie moich danych osobowych, o których mowa w pkt 2, jest niezbędne do realizacji 
procesu rekrutacji. Odmowa ich przekazania jest jednoznaczna  z  brakiem  możliwości  
rozpoczęcia udziału w  procesie  rekrutacji do projektu. 
 

12. Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu 
decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

 
 
 

…………………………………                         ……………………………………………   

 Miejscowość i data    czytelny podpis Kandydata/Kandydatki 


