
 

 

FORMULARZ REKRUTACYJNY 

Lp. Nazwa 

1. Realizacja/kontakt  MB PARTNER Sp. z o.o. Sp.k. 
Tel. 539969175 
Mail: biuro@mb-partner.pl   

2. Tytuł projektu Krok w przód – AKTYWNOŚĆ! 

3. Program Operacyjny Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020 

4. Priorytet 6. Rynek pracy 

5. Działanie 6.2. Aktywizacja zawodowa 

PROSZĘ UZUPEŁNIĆ CZYTELNIE DRUKOWANYMI LITERAMI 

DANE PODSTAWOWE 

IMIĘ/IMIONA: 
 
 

NAZWISKO:  

PESEL:            

PŁEĆ     Kobieta           Mężczyzna WIEK:  

WYKSZTAŁCENIE: 

   Niższe niż podstawowe (ISCED 0) 

   Podstawowe (ISCED 1) 

   Gimnazjalne (ISCED 2) 

   Ponadgimnazjalne (ISCED 3) 

   Policealne (ISCED 4)   

   Wyższe (ISCED 5-8) 

MIEJSCE ZAMIESZKANIA/DANE KONTAKTOWE 

WOJEWÓDZTWO:  

POWIAT:  

GMINA:  

MIEJSCOWOŚĆ:  

ULICA:  
NR BUDYNKU:  

NR LOKALU:  

KOD POCZTOWY   

TEL. KONTAKTOWY:  

ADRES E-MAIL:  
 

mailto:biuro@mb-partner.pl


 

 

 

 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO GRUPY DOCELOWEJ 
 
 
 

Należy zaznaczyć właściwe pole w każdym z wierszy poniżej TAK NIE 

 
STATUS NA RYNKU PRACY W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU: 
Oświadczam, że jestem osobą bierną zawodowo 

Bierni zawodowo to 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), uznawane są za bierne zawodowo, 
chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). 

 

  

Oświadczam, że jestem osobą bezrobotną ZAREJESTROWANĄ  w ewidencji urzędów pracy 
Osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia, zarejestrowane w ewidencji 
urzędów pracy. 

 

  

Oświadczam, że jestem osobą bezrobotną NIEZAREJESTROWANĄ  w ewidencji urzędów pracy 
Osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia, niezarejestrowane w ewidencji 
urzędów pracy. 

 

  

Oświadczam, że jestem osobą długotrwale bezrobotną ZAREJESTROWANĄ  w ewidencji 
urzędów pracy 
Osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia, zarejestrowane w ewidencji 
urzędów pracy, nieprzerwalnie przez okres ponad 12 miesięcy. 

 

  

Oświadczam, że jestem osobą długotrwale bezrobotną NIEZAREJESTROWANĄ  w ewidencji 
urzędów pracy 
Osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia, niezarejestrowane w ewidencji 
urzędów pracy, nieprzerwalnie przez okres 12 miesięcy 

 

  

DANE DOTYCZĄCE KANDYDATA NA UCZESTNIKA PROJEKTU 

Należy zaznaczyć właściwe pole w każdym z wierszy poniżej TAK      NIE 
Odmowa 
podania 
informacji  

Oświadczam, że jestem osobą należącą do mniejszości narodowej lub etnicznej, 
migrant, osoba obcego pochodzenia 
 

   

Oświadczam, że jestem osobą bezdomną lub dotkniętą wykluczeniem z dostępu do 
mieszkań 
 

   

Oświadczam że, jestem osobą z niepełnosprawnościami 
 

   

Oświadczam, że jestem osobą w innej niekorzystnej sytuacji społecznej  
 

   

 

MOTYWACJA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE 

Należy zaznaczyć właściwe pole w każdym z wierszy poniżej TAK      NIE 
Trudno 
powiedzieć  

Zgłosiłem/am się do udziału w projekcie ponieważ chce zdobyć nowe doświadczenie 
zawodowe 

   

Wierzę, że udział w projekcie pomoże zmienić coś w moim życiu.    

Zdecydowałem/am się na udział w projekcie, ponieważ chcę poszerzyć posiadane 
kwalifikacje oraz zdobyć nowe 

   

Chcę wziąć udział w projekcie, bo lubię nowe wyzwania    

Uważam, że uzyskane wsparcie w projekcie będzie przydatna w dalszej pracy 
zawodowej 

   

   



 

 

   

POTRZEBA UDZIAŁU W PROJEKCIE   

PROSZĘ OKREŚLIĆ SWOJĄ POTRZEBĘ UDZIAŁU W PROJEKCIE W SKALI 1-10, GDZIE 1 - OZNACZA BARDZO NISKA, A 10- 
BARDZO WYSOKA) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Ja niżej podpisany/a oświadczam, iż: 
1. zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Krok w przód – 

AKTYWNOŚĆ!”, akceptuję jego warunki i zgodnie z wymogami jestem uprawniony/a do uczestnictwa 
w nim, jednocześnie zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania organizatora projektu – MB 
Partner Sp. z o.o. Sp.k. o zmianach danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym (dane uczestnika, 
dane kontaktowe, status na rynku pracy, inne); 

2. spełniam wszystkie wymogi formalne określone w Regulaminie Projektu „Krok w przód – 
AKTYWNOŚĆ!”; 

3. samodzielnie, z własnej inicjatywy zgłaszam chęć udziału w projekcie „Krok w przód – AKTYWNOŚĆ!” 
współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach 
Osi Priorytetowej 6 Rynek pracy, Działanie 6.2. Aktywizacja zawodowa, Program Operacyjny: 
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020 realizowanym przez MB Partner Sp. z 
o.o. Sp. k.; 

4. wyrażam zgodę na udział w procesie rekrutacyjnym; 
5. zostałem/am poinformowany/a, że projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 6 Rynek pracy, 

Działanie 6.2. Aktywizacja zawodowa, Program Operacyjny: Wielkopolski Regionalny Program 
Operacyjny na lata 2014 – 2020; 

6. zostałem/am poinformowany/a, że projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego; 

7. zostałem/am poinformowany/a, o równościowym charakterze projektu oraz dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami; 

8. zostałem/am poinformowany/a, iż wsparcie zakładane w projekcie ma charakter indywidualnej i 
kompleksowej aktywizacji zawodowej i opiera się na co najmniej trzech elementach pomocy 
wybranych spośród form wsparcia wskazanych poniżej, w tym obligatoryjnie 1) identyfikacji potrzeb i 
2) pośrednictwa pracy. Trzecia i kolejne formy wsparcia zostaną dostosowane do potrzeb uczestnika 
projektu, zgodnie z opracowanym dla niego Indywidualnym Planem Działania: 

 Indywidualny Plan Działania 

 Szkolenia zawodowe 

 Staż zawodowy 

 Pośrednictwo pracy, 
a zajęcia mogą odbywać się w innej miejscowości niż moje miejsce zamieszkania; 

9. deklaruję uczestnictwo w całej ścieżce wsparcia, równocześnie zobowiązuję się, że w przypadku 
rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie niezwłocznie poinformuję o tym fakcie Organizatora Projektu; 

10. zostałem/am poinformowany/a, że złożenie Formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne 
z zakwalifikowaniem do udziału w projekcie; 

11. wyrażam zgodę na udział w badaniach ankietowych; 
12. wyrażam zgodę na nieograniczone czasowo wykorzystanie zdjęć, materiałów i filmów z moim 

wizerunkiem przez firmę MB Partner Sp. z o.o. Sp.k. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę 
i powielanie wykonanych materiałów za pośrednictwem dowolnych mediów wyłącznie w celach 
niekomercyjnych: promocyjnych, informacyjnych i sprawozdawczych w stosunku  do Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy w Poznaniu; 

13. zostałem/am poinformowany/a, że MB Partner Sp. z o.o. Sp.k. jest administratorem danych wpisanych 
przeze mnie do niniejszego formularza oraz załączników. Przedmiotowe dane przetwarzane będą 
wyłącznie w celach związanych z realizowanym Projektem, a w szczególności wykorzystane zostaną do 
wprowadzenia do systemu SL2014. Dane te będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym 
na mocy przepisów prawa. Służy mi prawo wglądu do tych danych i ich poprawiania; 



 

 

14. zostałem poinformowany/a, o możliwości odmowy podania danych wrażliwych, tj. danych rasowych 
i etnicznych oraz dotyczących stanu zdrowia; 

15. zostałem/am poinformowany/a, że MB Partner Sp. z o.o. Sp.k.  zapewnia standard ochrony danych 
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), w związku z powyższym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych; 

16. zostałem poinformowany o obowiązku przekazania danych potrzebnych do wyliczenia wskaźników 
rezultatu, tj. status na rynku pracy, udział w kształceniu lub szkoleniu do 4 tygodni od zakończenia 
udziału w projekcie; 

17. zostałem poinformowany o obowiązku przekazania Organizatorowi Projektu dokumentów 
potwierdzających podjęcie pracy na co najmniej trzy miesiące (np. kopia umowy o pracę, zaświadczenie 
z zakładu pracy o zatrudnieniu) lub prowadzenia działalności gospodarczej przez co najmniej trzy 
miesiące (np. dowód opłacenia należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zaświadczenie 
wydane przez upoważniony organ – np. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, urząd miasta 
lub gminy) zarówno w przypadku podjęcia pracy w trakcie uczestnictwa w projekcie, jak i do 3 miesięcy 
od ukończenia udziału w projekcie; 

18. zostałem/am poinformowany/a o obowiązku udziału w badaniach ewaluacyjnych prowadzonych przez 
Organizatora Projektu oraz podmioty zewnętrzne na zlecenie Instytucji Pośredniczącej; 

19. zostałem/am uprzedzony/a o odpowiedzialności cywilnej (wynikającej z Kodeksu Cywilnego) 
za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, niniejszym oświadczam, że dane zawarte w Formularzu 
Zgłoszeniowym oraz ww. informacje są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym; 

20. Świadomy/a odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, oświadczam, że 
wszystkie przedłożone przeze mnie dane są zgodne i prawdziwe. Jestem świadomy/ma, iż w razie 
złożenia przeze mnie oświadczeń niezgodnych z prawdą skutkującego po stronie MB Partner Sp. Z o.o. 
Sp.k. z siedzibą w Warszawie obowiązkiem zwrotu środków otrzymanych na sfinansowanie mojego 
udziału w ww. Projekcie, firma MB Partner Sp. z o.o. Sp.k. będzie miała prawo dochodzić ode mnie 
roszczeń na drodze cywilnoprawnej. 

 
 
 

   

Miejscowość, data  Czytelny podpis kandydata  

 

 

 

 

 

 

  


