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WYPEŁNIA  PRZYJMUJĄCY 

  
 
 
 
 
 
 

pieczęć Beneficjenta 

data wpływu 

 

podpis osoby przyjmującej 

 

ANKIETA REKRUTACYJNA 
 

Tytuł projektu 
Animator Pracy – program aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy 

w wieku 30+ z woj. małopolskiego 

Projekt realizowany w ramach Działania 8.2 Aktywizacja zawodowa Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

Oś priorytetowa 8 Rynek Pracy 

Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Okres realizacji od 01.08.2016 do 30.09.2017 

 

WYPEŁNIA OSOBA ZGŁASZAJĄCA 

DANE PODSTAWOWE 

1 Imię  

2 Nazwisko  

3 Płeć (zaznaczyć x)  Kobieta  Mężczyzna 

4 PESEL 
 
            

 
 
 

5 

 
 
 

Wykształcenie (zaznaczyć x) 

 

 Niepełne podstawowe 

 Podstawowe 

 Gimnazjalne 

 Ponadgimnazjalne 

 Zasadnicze zawodowe 

 Technikum 

 Liceum 

 Policealne  

 Licencjackie 

 Magisterskie 6 Wiek  

DANE KONTAKTOWE 

1 Telefon  

 

2 E-mail 
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ADRES ZAMIESZKANIA 

1
. 

Ulica  

2
. 

Numer domu/lokalu  

3
. 

Miejscowość   

4
. 

Kod pocztowy  

5
. 

Poczta  

6
. 

Powiat  

7
. 

Województwo  

8
. 

Obszar zamieszkania  Obszar wiejski  Obszar miejski 

STATUS NA RYNKU PRACY 

 (zaznaczyć odpowiednie - x) 

Jestem osobą bezrobotną zarejestrowany(a) w Urzędzie Pracy
1 

Jeśli Tak, proszę przedstawić zaświadczenie wydane przez właściwy 

Powiatowy Urząd Pracy 
 

 Tak  Nie 

 

Jestem osobą bezrobotną nie zarejestrowaną w Urzędzie Pracy  Tak  Nie 

Jestem długotrwale bezrobotny(a)
2

  Tak  Nie 

Jestem bierny(a) zawodowo
3

  Tak  Nie 

 
 

1 Osoba bezrobotna: osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca 
zatrudnienia. Definicja uwzględnia osoby zarejestrowane jako bezrobotne zgodnie z krajowymi przepisami, 
nawet jeżeli nie spełniają one wszystkich trzech kryteriów. Osobami bezrobotnymi są zarówno osoby bezrobotne 
w rozumieniu badania aktywności ekonomicznej ludności (BAEL), 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 bezrobotnymi 
w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na 
lata 2014-2020. 
2  Za osobę długotrwale bezrobotną uznaje się: 
- osobę bezrobotną nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy - w przypadku osób w wieku poniżej 25lat oraz 
- osobę bezrobotną nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy – w przypadku osób w wieku 25 lat i więcej. 
3 Osoba bierna zawodowo – osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje i nie 
jest bezrobotna). 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. 
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Posiadam orzeczenie o niepełnosprawności – jeśli Tak proszę podać 
stopień niepełnosprawności – 
………………………………………………………………………………….  
i przedłożyć orzeczenie o niepełnosprawności lub równoważny 
dokument. 

 Tak  Nie 

 
Opiekuję się dzieckiem do lat 7  
 
Opiekuję się osobą zależną  
 
Osoba zależna – osoba wymagająca ze względu na stan zdrowia lub 
wiek stałej opieki, połączona więzami rodzinnymi lub 
powinowactwem z osobą objętą usługami lub instrumentami rynku 
pracy lub pozostająca z nią we wspólnym gospodarstwie domowym. 

 Tak 

 Tak 

 Nie 

 Nie 

Zamierzam skorzystać ze wsparcia dodatkowego w postaci organizacji 
lub zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem / osobą zależną zgodnie 
z zapisami Regulaminu rekrutacji i udziału w Projekcie.  
 
 
 
 
 
 

 Tak  Nie 

Jestem gotowy/a do podjęcia lub utrzymania zatrudnienia po 
zakończeniu udziału w Projekcie.  Tak   Nie  

Źródło informacji o projekcie 

 Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie 

 Prasa 

 Internet  

 Ulotki, plakaty informacyjne 

 Strona internetowa Beneficjenta 

 Inne:    

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z  zasadami udziału w  Projekcie „Animator Pracy – program aktywizacji 
zawodowej osób pozostających bez pracy w wieku 30+ z woj. małopolskiego” i  zgodnie z wymogami jestem  
uprawniony/na  do uczestnictwa w nim. 

Zapoznałem/am się i akceptuję zapisy Regulaminu rekrutacji i udziału w Projekcie oraz zobowiązuję się do jego 
przestrzegania i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń.  

Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub 
zatajenie prawdy niniejszym oświadczam, że ww. dane są zgodne z prawdą. 

 
 
 
 
 

(miejscowość, data) 

 
 
 
 
 

(CZYTELNY podpis) 

 
 

 

 

 


