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FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU  

 

Nazwa Programu Operacyjnego  Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

Numer i nazwa Osi priorytetowej  8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, numer działania  

Numer i nazwa Działania  8.1. Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w 

tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia 

zawodowego  

i prywatnego 

Numer i nazwa Poddziałania  8.1.1. Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 

Tytuł projektu  „Żłobek rajem dla dzieciaka – dla rodziców pomoc taka” 

Numer projektu  RPSW.08.01.01-26- 0005/18 

 

 

UWAGA:  

1. Formularz zgłoszeniowy do projektu powinien być wypełniony elektronicznie lub odręcznie 

drukowanymi literami w sposób czytelny i bez skreśleń długopisem koloru niebieskiego.  

2. W przypadku dokonania skreślenia, proszę postawić parafkę wraz z datą (obok skreślenia), a 

następnie zaznaczyć prawidłową odpowiedz.  

3. Brak wymaganych informacji może skutkować przyznaniem mniejszej liczby punktów.  

4. Właściwą odpowiedź proszę zaznaczyć poprzez wstawienie w zaznaczone pole □ znaku: X 

 

1 Imię i nazwisko   

2 PESEL  

3 Płeć  Kobieta           Mężczyzna  

4 Adres zamieszkania  Województwo   

Powiat  

Gmina   

Kod pocztowy   

Miejscowość   

Ulica   

Numer domu  

Numer lokalu  

5 Obszar zamieszkania   miejski              wiejski  

6 Telefon kontaktowy   

7 Adres e- mail (jeżeli dotyczy)  

8 Wykształcenie   Niższe niż podstawowe (Brak formalnego wykształcenia) 
  
 Podstawowe (Kształcenie ukończone na poziomie szkoły 

podstawowej)  
 
 Gimnazjalne (Kształcenie ukończone na poziomie szkoły 

gimnazjalnej)  
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 Ponadgimnazjalne (Kształcenie ukończone na poziomie szkoły 

średniej /wykształcenie średnie lub zasadnicze zawodowe)  
 
 Pomaturalne/Policealne (Kształcenie ukończone na poziomie 

wyższym niż kształcenie na poziomie szkoły średniej, które jednocześnie 
nie jest wykształceniem wyższym)  
 
 Wyższe (Pełne i ukończone wykształcenie na poziomie wyższym) 

9 Status osoby na rynku 

pracy 

Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do 

projektu (zaznaczyć właściwe, zgodnie z definicją na końcu 

formularza):  

 

 Bezrobotna niezarejestrowana w ewidencji urzędów 

pracy  

□ w tym długotrwale bezrobotna  

□ inne  

 

 Bezrobotna zarejestrowana w ewidencji urzędów 

pracy  

□ w tym długotrwale bezrobotna  

□ inne  

 

 Bierna zawodowo  

□ w tym osoba ucząca się  

□ w tym osoba niekształcąca się  

□ inne  

 

 Osoba pracująca, w tym:  

□ osoba pracująca w administracji rządowej  

□ osoba pracująca w administracji samorządowej  

□ osoba pracująca w przedsiębiorstwie   

□ osoba pracująca w organizacji pozarządowej  

□ osoba pracująca na własny rachunek  

□ inne  

 

 Wykonywany zawód: 

□ nauczyciel kształcenia zawodowego 

□ nauczyciel kształcenia ogólnego 

□ nauczyciel wychowania przedszkolnego 

□ pracownik instytucji szkolnictwa wyższego 

□ pracownik instytucji rynku pracy  

□ pracownik instytucji systemu ochrony zdrowia 

□ rolnik 

□ kluczowy pracownik instytucji pomocy i integracji 

społecznej 
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□ pracownik instytucji systemu wspierania rodziny i pieczy 

zastępczej 

□ pracownik ośrodka wsparcia ekonomii społecznej 

□ pracownik poradni psychologiczno-pedagogicznej 

□ instruktor praktycznej nauki zawodu 

□ inny  

 

10 Informacje dodatkowe Posiadam aktualne orzeczenie o niepełnosprawności:  

 Tak       Nie 

 

Liczba dzieci pozostających na utrzymaniu …………….. 

Mój współmałżonek jest osobą pracującą: 

 Tak        Nie      Nie dotyczy  

Jestem osobą żyjąca w gospodarstwie składającym się z 

jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu  

 Tak        Nie 

 

Jestem osobą pracującą w trakcie przerwy w pracy związanej 

z urodzeniem dziecka: 

 Tak        Nie     

 

Jeżeli zaznaczono odpowiedź „Tak”, to należy zaznaczyć 

odpowiednio:  

□ przebywam na urlopie macierzyńskim  

□ przebywam na urlopie rodzicielskim  

□ przebywam na urlopie wychowawczym 

 

Średnie miesięczne dochody brutto mojego gospodarstwa 

domowego w przeliczeniu na jednego członka rodziny 

wynoszą: 

 Więcej niż 1.500,00 zł            Mniej niż 1.500,00 zł   

  

Dziecko, które zostanie objęte opieką w żłobku jest 

dzieckiem z niepełnosprawnościami: 

 Tak        Nie     

 

Jestem osobą należącą do mniejszości narodowej lub 

etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia:   

 Tak        Nie     Odmawiam odpowiedzi 

 

Jestem osobą bezdomną lub dotkniętą wykluczeniem z 

dostępu do mieszkań:  

  Tak        Nie     Odmawiam odpowiedzi 
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Jestem osobą w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej 

niż wymienione powyżej)  

 Tak        Nie     Odmawiam odpowiedzi 

 

 

Ja niżej podpisany/a pouczony/a i świadomy/a odpowiedzialności za składanie oświadczeń 

niezgodnych z prawdą, oświadczam, że:  

1. Zapoznałam/em się z Regulaminem Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie „Żłobek rajem dla 

dzieciaka – dla rodziców pomoc taka” i akceptuję jego warunki;  

2. Spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału projekcie tj.:  

a) jestem osobą fizyczną w wieku aktywności zawodowej i chcę powrócić/ wejść na rynek pracy 

po przerwie związanej z urodzeniem i/lub wychowaniem dziecka/ci; 

b) sprawuję opiekę nad dzieckiem/ćmi w wieku określonym w ustawie o opiece nad dziećmi do 

lat 3; 

c) zamieszkuję na obszarze województwa świętokrzyskiego; 

3. Jestem osobą o statusie na rynku pracy:  

□ bierną zawodowo (należy dołączyć Oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do 

Regulaminu),  

□ bezrobotną (należy dołączyć Zaświadczenie z PUP),  

□ pracującą w trakcie przerwy związanej z urlopem macierzyńskim, rodzicielskim lub 

wychowawczym (należy dołączyć Zaświadczenie z Zakładu Pracy / ewentualnie wydruk 

z CEIDG w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej), 

4. Spełniam następujące kryteria dodatkowo premiujące:  

□ Posiadanie rodziny wielodzietnej tj. w rodziny posiadającej 3 i więcej dzieci (na 

podstawie oświadczenia w formularzu rekrutacyjnym),  

□ Osoba samotnie wychowująca dziecko (należy dołączyć prawomocny wyroku sądu 

orzekającego rozwód lub separację albo akt zgonu rodzica oraz oświadczenie  

o samotnym wychowywaniu dziecka),  

□ Posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności dziecka, które ma zostać objęte opieką 

w żłobku (należy dołączyć orzeczenie),  

□ Posiadanie orzeczenia o własnej niepełnosprawności (należy dołączyć orzeczenie),  

□ Posiadanie niskich dochodów poniżej 1.500,00 zł brutto w przeliczeniu na jednego 

członka rodziny (Zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości osiąganych dochodów 

wszystkich członków rodziny zamieszkujących wspólne gospodarstwo domowe);  

□ Jestem kobietą.  

 

Wyrażam dobrowolną zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie moich danych 

osobowych zawartych w niniejszym formularzu na potrzeby niniejszego Projektu. 

 

Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 KK („ Kto składa zeznanie 

mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na 

podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub prawdę zataja, podlega karze pozbawienia wolności 

do lat 3”) niniejszym oświadczam, że dane podane przeze mnie są zgodne z prawdą.  

 



 

   

 

 

5 
 

Oświadczam, że zostałam/łem poinformowany, że projekt jest realizowany ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

 

 

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

Miejscowość i data                                                               Czytelny podpis uczestnika Projektu 

 

 

Wyjaśnienie pojęć:  

Osoby bezrobotne – osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące 

zatrudnienia. Niezależnie od spełnienia powyższych przesłanek, zarejestrowani bezrobotni są zaliczani do 

osób bezrobotnych. Osobami bezrobotnymi są zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu Badania 

Aktywności Ekonomicznej Ludności, jak i osoby zarejestrowane jako bezrobotne. Definicja nie uwzględnia 

studentów studiów stacjonarnych, nawet jeśli spełniają powyższe kryteria. Osoby kwalifikujące się do 

urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie 

pobierają świadczeń z tytułu urlopu), są również osobami bezrobotnymi1.  

Osoba bierna zawodowo – osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują 

i nie są bezrobotne). 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)2, 

Osoby pracujące – 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 

prowadzące działalność na własny rachunek, które chwilowo nie pracowały ze względu na np. chorobę, 

urlop, spór pracowniczy czy kształcenie się lub szkolenie3. 

 
1 Taka sytuacja ma miejsce w momencie gdy np. osoba bezrobotna urodziła dziecko, niemniej w związku z tym, iż 

jest niezatrudniona nie pobiera od pracodawcy świadczeń z tytułu urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego. W 

związku z tym, należy ją traktować jako osobę bezrobotną. 
2 Taka sytuacja ma miejsce w momencie gdy np. osoba bierna zawodowo urodziła dziecko, niemniej w związku z 

tym, iż jest niezatrudniona nie pobiera od pracodawcy świadczeń z tytułu urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego. 

W związku z tym, należy ją traktować jako osobę bierną zawodowo chyba, że jest zarejestrowana jako bezrobotna, 

wówczas zgodnie z definicją należy wykazać ją jako osobę bezrobotną. 
3 Osoby prowadzące działalność na własny rachunek – 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. Bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej 

działalność członek rodziny uznawany jest za „osobę prowadzącą działalność na własny rachunek”. Żołnierze 

poborowi, którzy wykonują określoną pracę, za którą otrzymują wynagrodzenie lub innego rodzaju zysk nie są 
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Osoby z niepełnosprawnościami – osoby, które mają długotrwale naruszoną sprawność fizyczną, 

umysłową, intelektualną lub w zakresie zmysłów, co może, w oddziaływaniu z różnymi barierami, utrudniać 

im pełny i skuteczny udział w życiu społecznym, na zasadzie równości z innymi osobami. Na potrzeby tego 

dokumentu przyjęto stosowanie definicji osób z niepełnosprawnościami, która uwzględnia osoby 

niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa 

w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego. 

 
uznawani za "osoby pracujące". Osoby przebywające na urlopie macierzyńskim/ rodzicielskim (rozumianym jako 

świadczenie pracownicze, który zapewnia płatny lub bezpłatny czas wolny od pracy do momentu porodu i obejmuje 

późniejszą krótkoterminową opiekę nad dzieckiem) są uznawane za „osoby pracujące”. Osoby przebywające na 

urlopie wychowawczym należy uznawać za bierne zawodowo zgodnie z definicją osoby biernej zawodowo. 


