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Formularz Rekrutacyjny 
do projektu ,,Dolnośląscy sportowcy na rynek pracy’’ 

 
1 Tytuł projektu Dolnośląscy sportowcy na rynek pracy 

2 Nr projektu WND-POKL.07.02.01-02-019/12 

3 Priorytet, w ramach którego 
realizowany jest projekt 

VII Promocja integracji społecznej 

4 Działanie, w ramach którego 
realizowany jest projekt 

7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii 
społecznej 

5 Poddziałanie, w ramach którego 
realizowany jest projekt 

7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym  

 

 Lp. Nazwa Opis 

Dane personalne 
 

1. Nazwisko  

2. Imię  

3. Drugie imię  

4. Nazwisko rodowe  

6. Wiek  

7. Płeć      kobieta                              mężczyzna 

8. Pesel  

9. Obywatelstwo  

10. 

Zamieszkuję na obszarze 
(Miejskim – gminy miejskie i miasta powyżej 
25 tyś. mieszkańców. 
Wiejskim - gminy wiejskie, gminy wiejsko-
miejskie i miasta do 25 tyś. mieszkańców) 

       Miejskim                             Wiejskim           

Adres 
zameldowania 

11. Województwo  

 12. Powiat  

 13. Gmina  

 14. Kod pocztowy  

 15. Miejscowość  

 16. Ulica  

 17. Nr domu  

 18. Nr lokalu  
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Adres 
zamieszkania 

19.         Taki sam jak zameldowania      

20. Województwo  

21. Powiat  

22. Gmina  

23. Kod pocztowy  

24. Miejscowość  

25. Ulica  

26. Nr domu  

27. Nr lokalu  

Adres 
korespondencyjny 

28.         Taki sam jak zameldowania      

29.         Taki sam jak zamieszkania     

30. Województwo  

31. Powiat  

32. Gmina  

33. Kod pocztowy  

34. Miejscowość  

35. Ulica  

36. Nr domu  

37. Nr lokalu  

Informacje 
dodatkowe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

38. Nr kontaktowy 
tel. stacjonarny:  

tel. komórkowy:  

39. 
Adres poczty elektronicznej 
(email) 

 

40. Wykształcenie 
     Brak 
      Gimnazjalne 
      Pomaturalne 

      Podstawowe 
       Ponadgimnazjalne     
       Wyższe                                      

41. Opieka na dziećmi do lat 7      Tak                                         Nie 

42. Opieka nad osobą zależną      Tak                                            Nie 



 

 

St
ro

n
a3

 

 
 
 
 
 

43. 
Status osoby na rynku pracy 
w chwili przystąpienia do 
projektu 

      Osoba bezrobotna  
      Osoba nieaktywna zawodowo  
      Osoba zatrudniona (dochód nie wyższy niż dwukrotność kryterium dochodowego 

określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej) 

44. 

Osoba bezrobotna, w tym 
długotrwale bezrobotna 
(pozostająca w rejestrze powiatowego urzędu 
pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w 
ciągu ostatnich dwóch lat) 

     Tak                                           Nie 

45. 
Osoba nieaktywna 
zawodowo, w tym ucząca 
się lub kształcąca 

     Tak                                           Nie 

46. 
Osoba zatrudniona  
Sektor zatrudnienia 

     rolnik
1
 

     zatrudniona w mikro przedsiębiorstwie
2
 

     zatrudniona w małym przedsiębiorstwie
3 

     zatrudniona w średnim przedsiębiorstwie
4 

     zatrudniona w dużym przedsiębiorstwie
5 

     zatrudniona w administracji publicznej
6 

     zatrudniona w organizacji pozarządowej
7 

     samozatruniona
8 

47. Osoba zatrudniona 

 

Data zatrudnienia: 

Rodzaj umowy: 

Wymiar czasu pracy: 

1
 Oznacza osobę będącą rolnikiem oraz domownikiem w rozumieniu Ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu 

społecznym rolników (Dz. U. z 1991 r. Nr 7, poz. 24, z późn. zm.), w szczególności, osobę, która jednocześnie: 
- jest pełnoletnia oraz zamieszkująca i prowadzącą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny 
rachunek, działalność rolniczą w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym, 
- jest ubezpieczona w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,  
a także domownik, czyli w szczególności osoba, która: 
- ukończyła 16 lat, 
- pozostająca z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkująca na terenie jego gospodarstwa 
rolnego albo w bliskim sąsiedztwie, 
- stale pracująca w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy. 
2
 Oznacza osobę zatrudnioną w przedsiębiorstwie zatrudniającym od 2 do 9 pracowników i którego roczny obrót i/lub 

całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów EUR.. 
3
 Oznacza osobę zatrudnioną w przedsiębiorstwie zatrudniającym od 10 do 49 pracowników i którego roczny obrót i/lub 

całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów EUR. 
4
 Oznacza osobę zatrudnioną w przedsiębiorstwie zatrudniającym od 50 do 249 pracowników i którego roczny obrót nie 

przekracza 50 milionów EUR a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów EUR. 
5
 Oznacza osobę zatrudnioną w przedsiębiorstwie, które nie kwalifikuje się do żadnej z ww. kategorii przedsiębiorstw. 

6
 Oznacza osobę zatrudnioną w administracji rządowej i samorządowej oraz w ich jednostkach organizacyjnych. 

7
 Oznacza osobę zatrudnioną w organizacji pozarządowej w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i 

wolontariacie. 
8 

Oznacza osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, nie zatrudniającą pracowników.  
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48. 
 

Wyrażam chęć uczestnictwa 
w następujących 
szkoleniach: 
 
(proszę wybrać 5 szkoleń w 
kolejności 
od 1 - najbardziej 
preferowane 
 do 5 -najmniej 
preferowane  
kierunki szkoleń) 

Turystyka i działalność uzdrowiskowa 
     specjalista ds. turystyki,  
     pracownik biura podróży, 
     informacja turystyczna, 
     animator czasu wolnego, 
     pilot wycieczek/ przewodnik, 
     inne uprawnienia: np. prawo jazdy. 
Hotele i restauracje 
     menedżer gastronomii,  
     kierownik/ pracownik obiektu hotelarskiego,  
     kelner,   
     barman,  
     kucharz, 
     organizator imprez. 
Informatyka 
     tworzenie stron internetowych,  
     kurs komputerowy, 
     tworzenie i obsługa systemów zarządzania bazami danych,  
     tworzenie i obsługa sklepów internetowych, 
     grafika komputerowa,  
     kurs obsługi pakietu MS Office) 
Rehabilitacja 
     kurs masażu, 
     rehabilitacja w sporcie, 
     kinezjotaping. 
Sport 
     podstawy zarządzania w sporcie, 
     kursy instruktorskie, 
     menadżer sportu. 
 

49. 
 

Proszę opisać swój związek 
ze sportem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

50. 

Nazwa organizacji 
sportowej, ew. dyscyplina 
 z jaką chcieli by Państwo 
współpracować 

 

51. 
 

Poziom znajomości języka 
angielskiego 

     Podstawowy                Średniozaawansowany 
     Zaawansowany           Brak znajomości                                                 

52. Posiłek wegetariański       Tak                                            Nie 

53. Nocleg       Tak                                            Nie 

54. 
Orzeczenie o stopniu 
niepełnosprawności 

      Tak                                            Nie 
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 Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Projektu „ Dolnośląscy sportowcy na rynek pracy” 

i akceptuję jego zapisy. 
 

 Oświadczam, że wszystkie informacje zawarte w Formularzu Rekrutacyjnym do projektu „Dolnośląscy 
sportowcy na rynek pracy” są prawdziwe. 
 

 Oświadczam, iż wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie moich danych 
osobowych, w tym danych wrażliwych, zawartych w Formularzu Rekrutacyjnym dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.).  

 
 
 
 
 

…………………………………………… 
(miejscowość i data) 

…………………………………………… 
                                       (podpis) 

 

 


