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Załącznik 1 

Formularz Rekrutacyjny 
 

Poniższe pole wypełnia personel Projektu 

Wpływ Formularza rekrutacyjnego 

Data  

Numer  

Podpis przyjmującego  

 

FORMULARZ REKRUTACYJNY 

Projekt „Staż+2” 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,  

realizowany przez STAWIL Sp. z o.o., na podstawie Umowy nr RPPK.07.01.00-18-0111/18-00 

zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020  

 

OŚ PRIORYTETOWA VII REGIONALNY RYNEK PRACY 

DZIAŁANIE 7.1 POPRAWA SYTUACJI OSÓB BEZROBOTNYCH NA RYNKU PRACY 

Dane personalne 

Imię (imiona)  

Nazwisko  

Tel. kontaktowy  

E-mail  

PESEL            

Płeć 
☐ Kobieta 

☐ Mężczyzna 

Poziom wykształcenia 

☐ Podstawowe (ukończona szkoła podstawowa) 

☐ Gimnazjalne (ukończone gimnazjum) 

☐ Ponadgimnazjalne (ukończona szkoła średnia: liceum, technikum, szkoła zawodowa) 

☐ Policealne (ukończona szkoła policealna/ studium policealne) 

☐ Wyższe (ukończone studia wyższe na poziomie co najmniej licencjatu) 

Wiek w chwili przystąpienia do 
projektu  



 

BIURO PROJEKTU:  

STAWIL Sp. z o.o. 

ul. Jagiellońska 9/12, 35-025 Rzeszów 

stazplus2@stawil.pl  |  www.stazplusdwa.stawil.pl 

 

 

 

Dane adresowe 

Ulica/ miejscowość  

Nr budynku  Nr lokalu  

Kod pocztowy i  poczta 

(miejscowość) ...... …… - …… …… ……  

Gmina 
 

Powiat  

Województwo 
 

Obszar 
☐Miejski 

☐Wiejski 

Oświadczam, że należę do 
następujących grup osób: 

☐ bezrobotną 

☐ bierną zawodowo 

☐ powyżej 50 roku życia (ukończone 50 lat) 

☐ o niskich kwalifikacjach zawodowych (wykształcenie na poziomie ponadgimnazjalnym, 

gimnazjalnym lub podstawowym) 

☐ z niepełnosprawnościami 

Dotyczy zgłoszeń osób z 
niepełnosprawnościami: prosimy 
o podanie zakresu koniecznych 
udogodnień, które ewentualnie 
moglibyśmy zapewnić - max 500 
znaków 

 

Staż pracy 

☐ poniżej 1 roku 

☐ pomiędzy 1 a 5 lat 

☐ powyżej 5 lat 

Czas pozostawania bez pracy 
(Jak długo jest Pani bezrobotna?) 

☐ poniżej 1 roku 

☐ powyżej 1 roku 

 

 

 

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

/miejscowość, data/ /CZYTELNY podpis Kandydatki/ 

 

Świadomy/-a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu karnego przewidującego karę 

pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań oświadczam, jestem osobą bezrobotną/ 

bierną zawodowo powyżej 29 roku życia (ukończone 30 lat) oraz zamieszkuję (w rozumieniu Kodeksu 

Cywilnego)/ uczę się na terenie województwa podkarpackiego. 

 

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

/miejscowość, data/ /CZYTELNY podpis Kandydatki/ 
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Oświadczam, że: 

1. Zapoznałam się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pn. „Staż+2” i spełniam wszystkie 

określone w nim warunki uczestnictwa. 

2. Zostałam poinformowana, że Projekt pn. „Staż+2” realizowany przez STAWIL Sp. z o.o. jest 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 

3. Dane osobowe podane przeze mnie w związku z ubieganiem się o udział w Projekcie są prawdziwe. 

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez STAWIL Sp. z o.o. oraz podmioty 

świadczące usługi na rzecz STAWIL Sp. z o.o. w celach niezbędnych do realizacji Projektu „Staż+ 2” 

zgodnie z zapisami 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) (Dz.Urz.UE.L.119.1), inaczej „RODO”. 

5. Zostałam poinformowana, że administratorem moich danych osobowych jest Instytucja Zarządzająca – 

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, ul. Adama Naruszewicza 11, 35-055 Rzeszów oraz 

minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa. Przysługuje mi prawo 

wglądu do moich danych oraz ich poprawiania i aktualizowania. Podanie moich danych osobowych jest 

dobrowolne aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia  

w ramach projektu. 

6. Zostałam poinformowana o obowiązku przekazania Realizatorowi Projektu kopii umowy o pracę/zlecenie lub 

zaświadczenia od pracodawcy potwierdzających zatrudnienie, zarówno w przypadku podjęcia pracy w 

trakcie uczestnictwa w Projekcie jak i do 3 miesięcy od ukończenia udziału w Projekcie. 

 

 

 

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

/miejscowość, data/ /CZYTELNY podpis Kandydatki/ 

 

 

Do formularza należy załączyć: 

1. Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy, potwierdzające posiadanie statusu osoby bezrobotnej lub 

Oświadczenie dla osób biernych zawodowo/ bezrobotnych niezarejestrowanych w Powiatowym 

Urzędzie Pracy. 

 


