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Załącznik Nr 1 

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE  

pn. „DROGA DO PRACY MIESZKAŃCÓW  

      LGD BIEBRZAŃSKI DAR NATURY” 

 
Nr naboru: RPPD.09.01.00-IZ.00-20-014/18 

  Tytuł projektu: „Droga do pracy mieszkańców LGD Biebrzański Dar Natury” 

  Priorytet: IX: ROZWÓJ LOKALNY 

 Działanie: 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego 

 Beneficjent: 
Stowarzyszenie konsultingowo-doradcze „Wrota Biznesu”, 

ul. Nowy Świat 14/14 15-453 

 
 

Instrukcja wypełnienia Formularza: 

1. UWAGA! Przed przystąpieniem do rekrutacji należy zapoznać się z Regulaminem Rekrutacji Uczestnictwa i Udziału w 

Projekcie. Złożenie Formularza Rekrutacyjnego jest jednoznaczne z akceptacją zapisów Regulaminu przygotowanego na 

potrzeby Projektu. 

2. Wyjaśnienia pojęć znajdują się w Formularzu rekrutacyjnym (przypisy dolne) oraz w Regulaminie Rekrutacji i 

Uczestnictwa w Projekcie w §2 pkt.6. 

3. Swoją odpowiedź prosimy zaznaczyć krzyżykiem (x) 

4. W miejscach do tego przeznaczonych prosimy o wpisywanie DRUKOWANYMI LITERAMI wymaganych informacji. 

5. Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól. Brak wymaganych informacji może skutkować odrzuceniem formularza. 

6. Brak wymaganych własnoręcznych czytelnych podpisów pod wszystkimi oświadczeniami znajdującymi się na końcu 

formularza traktowany jest jako błąd formalny i skutkuje odrzuceniem formularza i odstąpieniem od jego oceny. 

 

CZĘŚĆ I - DANE PERSONALNE UCZESTNIKA PROJEKTU 
 

DANE OSOBOWE 

Imię:  Nazwisko:  

Płeć:  □ kobieta       □ mężczyzna Data urodzenia:  

PESEL: 
 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
Wiek w chwili przystąpienia do Projektu: 

 

_______ 

Wykształcenie: 

□ podstawowe 

□ gimnazjalne 

□ ponadgimnazjalne (liceum ogólnokształcące, profilowane, technika, zasadnicza szkoła 

zawodowa) 

□ policealne (szkoły policealne) 

□ wyższe (licencjackie, magisterskie, inżynierskie) 

 DANE KONTAKTOWE  
 

Ulica:  Nr budynku:  Nr lokalu:  

Miejscowość:  Kod pocztowy: __ __ - __ __ __ 

Województwo:  

Powiat:  Gmina:  

Telefon:  Adres e-mail:  
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CZĘŚĆ II - SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE  NA POTRZEBY REKRUTACJI DO 

PROJEKTU 

PYTANIA PODSTAWOWE DO OCENY FORMALNEJ 

Jestem osobą bierną zawodowo1 w wieku 30 lat2 i więcej □ TAK    □  NIE 

Jestem osobą zamieszkującą teren gmin LGD Biebrzański Dar 

Natury (tj. gminy: Grajewo, Radziłów, Rajgród, Szczuczyn, Wąsosz, 

Jedwabne, Przytuły, Bargłów Kościelny oraz miasto Grajewo) 
□ TAK    □  NIE 

PONADTO NALEŻĘ DO JEDNEJ Z PONIŻSZYCH GRUP: 

- osoba w wieku 50 lat i więcej □ TAK    □  NIE 

- kobieta □ TAK    □  NIE 

- osoba z niepełnosprawnościami3 

(zaznaczając pole „TAK” należy dołączyć aktualne orzeczenie o 

niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub 

zaświadczenie z poradni o potrzebie kształcenia specjalnego) 

□ TAK    □  NIE 

- osoba bierna zawodowo4 powyżej 5 lat □ TAK    □  NIE 

- osoba o niskich kwalifikacjach5 □ TAK    □  NIE 

- osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, 

migrant, osoba obcego pochodzenia □ TAK     □  NIE 

- osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do 

mieszkań □ TAK     □  NIE 

- osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej  
(inne niż wymienione) □ TAK     □  NIE 

 

                                                           
1 Osoby bierne zawodowo - osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). Studenci studiów stacjonarnych 

są uznawani za osoby bierne zawodowo. Osoby będące 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), są uznawane za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już 
jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). Osoby prowadzące działalność  na własny rachunek (w tym członek rodziny bezpłatnie 
pomagający osobie prowadzącej działalność) nie są uznawane za bierne zawodowo. 
2 Wiek Uczestnika projektu jest określany na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie – tj. od dnia 30 urodzin. 
3 3Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 

osoby z niepełnosprawnościami to osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 
sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.). 
4 Osoby bierne zawodowo powyżej 5 lat - osoby, które  powyżej 5 lat  lat nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). Studenci studiów 

stacjonarnych są uznawani za osoby bierne zawodowo. Osoby będące 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), są uznawane za bierne zawodowo, chyba że są 
zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). Osoby prowadzące działalność  na własny rachunek (w tym członek 
rodziny bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność) nie są uznawane za bierne zawodowo. 
5

Zgodnie ze Wspólną Listą Wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFS, stanowiącą Załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego 

realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020: osoby o niskich kwalifikacjach to osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie.  
   (ISCED 3: wykształcenie maksymalnie  ponadgimnazjalne). Osoby o niskich kwalifikacjach to osoby posiadające wykształcenie podstawowe, gimnazjalne lub 

ponadgimnazjalne (tj. ukończone: liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum, zasadniczą szkołę zawodową). 
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Oświadczam, iż: 

1. zapoznałam(-łem) się i akceptuję warunki określone w: „Regulaminie rekrutacji i udziału 

w projekcie „Droga do pracy mieszkańców LGD Biebrzański Dar Natury”; 

2. zostałam(-em) poinformowana(-y), o współfinansowaniu Projektu przez Unię Europejską 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020; 

3. nie korzystam równolegle z innych form wsparcia w ramach Projektów 

realizowanych w osiach głównych, a także nie korzystam równolegle ze wsparcia tego 

samego rodzaju w projekcie pozakonkursowym Powiatowego Urzędu Pracy. 

4. dane przedstawione w niniejszym formularzu zgłoszeniowym odpowiadają stanowi 

faktycznemu i są prawdziwe. Jestem świadoma(-y) odpowiedzialności prawnej, jaką 

ponoszę w przypadku podania nieprawdziwych danych; 

5. wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Formularzu 

rekrutacyjnym wyłącznie dla potrzeb związanych z rekrutacją do Projektu „Droga do pracy 

mieszkańców LGD Biebrzański Dar Natury”, zgodnie z Rozporządzeniem 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); 

6. wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego numeru telefonu: …………………… oraz 

adresu e-mail: …………………………………….. przez Stowarzyszenie konsultingowo-

doradcze „Wrota Biznesu” z siedzibą w Białymstoku, ul. Nowy Świat 14 lok.14, na 

potrzeby przekazywania informacji dotyczących udziału w projekcie pn. „Droga do pracy 

mieszkańców LGD Biebrzański Dar Natury” oraz działalności do czasu odwołania tej 

zgody lub zakończenia współpracy. 

 

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że 

1. Administratorem moich danych osobowych zawartych w Formularzu rekrutacyjnym jest 

Stowarzyszenie konsultingowo-doradcze „Wrota Biznesu”, ul. Nowy Świat 14 lok.14, 15-

453 Białystok, tel. 882 467 136, e-mail: biuro@wrotabiznesu.com. 

2. Moje dane będą przetwarzane wyłącznie dla celów związanych z realizacją projektu: 

ewaluacji, monitoringu, kontroli i sprawozdawczości w ramach Projektu. 

3. Moje dane będą udostępniane wyłącznie odbiorcom. 

4. Odbiorcą moich danych osobowych jest Stowarzyszenie konsultingowo-doradcze „Wrota 

Biznesu” z siedzibą w Białymstoku, ul. Nowy Świat 14 lok. 14 oraz podmioty 

upoważnione do dostępu do danych. 

5. Przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego. 

6. Moje dane podaję dobrowolnie. 

mailto:biuro@wrotabiznesu.com
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7. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

8. Moje dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z wymogami stawianymi przez 

przepisy prawa oraz wymogami związanymi z okresem trwałości projektu finansowego ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, przez okres 5 lat od daty 

zakończenia Projektu czyli do końca 2025 roku, okres przechowywania obejmuje cały czas 

trwania umowy. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem obligatoryjnym 

związanym z udziałem w projekcie.   

9. Zostałam(-em) poinformowana(-y) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich 

danych osobowych  oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w 

każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było całkowicie dobrowolne. 

 

 

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

(Miejscowość, data)                                                                  (Czytelny podpis Uczestnika Projektu) 

 

 

Niniejsze oświadczenie składam będąc świadomym odpowiedzialności karnej wynikającej z 

art. 233 §1 kodeksu karnego, przewidującego karę pozbawienia wolności do lat 3 za składanie 

fałszywych zeznań. 

 

 

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

(Miejscowość, data)                                                                  (Czytelny podpis Uczestnika Projektu) 
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OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA/OSOBY BIORĄCEJ UDZIAŁ W REALIZACJI PROJEKTU 

W związku z przystąpieniem do udziału w realizacji projektu pn. „ Droga do pracy 

mieszkańców LGD Biebrzański Dar Natury”, oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: 

1) administratorem moich danych jest Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego mający 

siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa; 

2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych (e-mail: iod@miir.gov.pl i 

iod@wrotapodlasia.pl); 

3) podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych jest obowiązek prawny 

ciążący na administratorze art. 6 ust. 1 lit. c) 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 (RODO) 

(Dziennik Urzędowy UE L 119) oraz wykonanie zadania realizowanego w interesie 

publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) wynikającego z zapisów ustawy wdrożeniowej – 

dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020; 

4)  moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji ww. Projektu, w 

zakresie zarządzania, kontroli, audytu, ewaluacji, monitorowania, sprawozdawczości i 

raportowania w ramach Programu oraz zapewnienia realizacji obowiązku 

informacyjnego dotyczącego przekazywania do publicznej wiadomości informacji o 

podmiotach uzyskujących wsparcie z funduszy polityki spójności w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 

(RPOWP 2014-2020); 

5) moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Zarządzającej– 

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, ul. Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego 1, 15-001 Białystok, beneficjentowi realizującemu projekt – 

Stowarzyszenie konsultingowo-doradcze Wrota Biznesu, ul. Nowy Świat 14 lok. 14, 

15-453 Białystok. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom 

realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Powierzającego, Instytucji Zarządzającej 

RPOWP, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta oraz mogą zostać również 

powierzona specjalistycznym firmom realizującym na zlecenie Powierzającego, 

Instytucji Zarządzającej RPOW Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta kontrole i 

audyt w ramach RPOWP na lata 2014-2020; 

6)  podanie  danych jest wymogiem ustawowym pozwalającym na realizację celów 

wymienionych w pkt. 4, niepodanie danych osobowych wyklucza z udziału w ww. 

Projekcie; 

mailto:iod@miir.gov.pl
mailto:iod@wrotapodlasia.pl
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7) kategoriami odbiorców danych są: Instytucje pośredniczące we wdrażaniu RPOWP na 

lata 2014-2020 oraz podmioty, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji, 

Podmioty świadczące usługi IT, Podmioty wykonujące badania ewaluacyjne, osoby 

upoważnione, operatorzy pocztowi oraz podmioty wykonujące zadania w zakresie 

archiwizacji; 

8) moje dane osobowe będą przetwarzane na okres wynikający z realizacji RPOWP 2014-

2020 oraz z przepisów prawa dot. archiwizacji; 

9) mam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do sprzeciwu; 

10) mam prawo do wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uznam, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO; 

11) moje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania 

decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia RODO; 

12) po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię beneficjentowi dane dotyczące mojego 

statusu na rynku pracy oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu 

oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji w celu realizacji zadań w zakresie 

monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań 

informacyjno– promocyjnych w ramach RPOWP 2014-2020. 

 

 

 

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

(Miejscowość, data)                                                                  (Czytelny podpis Uczestnika Projektu) 

 


