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Załącznik nr 1  

do Regulaminu rekrutacji 
Nr rejestracyjny: …….……………..… 

Data wpływu:  ………….………..… 

 

Formularz rekrutacyjny  

do projektu „Pracuj u siebie! - edycja 2021” 
 

Dane kandydata/tki 
I. Dane osobowe 

Imię  
Nazwisko  
PESEL  

Data urodzenia  
Numer i rodzaj 
dokumentu tożsamości 

 

NIP (jeśli jest 
przyznany) 

 

II. Adres zamieszkania 
Ulica  
Numer domu  
Numer lokalu  

Kod pocztowy / 
Miejscowość 

 

Powiat  
Województwo  



2 
 

III. Dane kontaktowe 
Telefon  

Adres e-mail  
IV. Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres 

zamieszkania) 
Ulica  

Numer domu  
Numer lokalu  
Kod pocztowy 
/Miejscowość  

 

Powiat  

Województwo  
V. Preferowana forma kontaktu 

e-mail        

telefon       
listownie   

 
VI. Status uczestnika 

Jestem osobą zarejestrowaną w powiatowym 
urzędzie pracy jako bezrobotny/a 

  

Nie jestem osobą zarejestrowaną w 
powiatowym urzędzie pracy jako 
bezrobotny/a, ale pozostaję bez zatrudnienia 

 

Jestem osobą  długotrwale bezrobotną tzn. 
pozostaję bez pracy przez okres ponad 12 
miesięcy przed przystąpieniem do projektu 

  

Jestem osobą z niepełnosprawnościami   

VII. Wykształcenie 
Posiadam wykształcenie: 

podstawowe lub niższe 
gimnazjalne 
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zasadnicze zawodowe 
ponadgimnazjalne ogólnokształcące 
ponadgimnazjalne zawodowe 
wyższe zawodowe (licencjat) 
wyższe magisterskie 

 
 
 
 
 

Nazwa ukończonej szkoły / 
uczelni 

 

W latach od (m-c/rok) do (m-
c/rok) 

 

Uzyskany tytuł / stopień / 
zawód 

 

Nazwa ukończonej szkoły / 
uczelni 

 

W latach od (m-c/rok) do (m-
c/rok) 

 

Uzyskany tytuł / stopień / 
zawód 

 

VIII. Dodatkowe kwalifikacje - ukończone 
szkolenia/kursy/uzyskane uprawnienia, które mogą być 
przydatne w kontekście planowanej działalności (tylko 
poparte certyfikatami, dyplomami, zaświadczeniami itp. - nie 
załączamy ich do formularza!) 

Nazwa kursu / szkolenia Data odbycia 
Uzyskane 

uprawnienia  
(jeśli dotyczy) 
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IX. Doświadczenie zawodowe, które może być przydatne w 
prowadzeniu własnej firmy 

Okres 
zatrudnieni

a 
od (m-
c/rok) 
do (m-
c/rok) 

Nazwa i adres 
firmy 

Stanowisko 
Czynności i 

wykonywane 
zadania 
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X. Dodatkowe umiejętności przydatne/związane z profilem 
podejmowanej działalności  (np. obsługa komputera, prawo 
jazdy) 
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XI. Opis planowanej działalności gospodarczej  i 
uwarunkowania, które pozwolą na utrzymanie się firmy na 
rynku (np. zakres planowanej działalności, lokalizacja, 
potencjalni odbiorcy oraz kooperanci, planowane 
zatrudnienie - jeśli dotyczy, konkurencja, posiadane zasoby 
techniczne, np. pomieszczenia, urządzenia, meble, środki 
transportu) 
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XII. Planowane  wydatki związane z uruchomieniem 
działalności (planowane zakupy z orientacyjnymi cenami) 

 

 

Oświadczam, że: 

− w związku z rekrutacją do projektu pn. „Pracuj u siebie – 
edycja 2021” nie biorę udziału w innym projekcie aktywizacji 
zawodowej współfinansowanym ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz w przypadku zakwalifikowania 
do ww. projektu zobowiązuję się, że do momentu 
zakończenia wsparcia nie będę uczestniczyć w innym 
projekcie aktywizacji zawodowej współfinansowanym ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego; 
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− w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia 
do projektu nie posiadałem/am wpisu do Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, ani nie 
byłem/am zarejestrowany/a jako przedsiębiorca w 
Krajowym Rejestrze Sądowym ani nie prowadziłem/am 
działalności gospodarczej na podstawie odrębnych 
przepisów, 

− nie zawiesiłem/am działalności gospodarczej na podstawie 
przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej lub o Krajowym Rejestrze Sądowym w okresie 
12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do 
projektu, 

− nie zamierzam założyć rolniczej działalności gospodarczej i 
podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników, 

− nie zamierzam założyć działalności komorniczej , 

− nie jest rolnikiem ani domownikiem w rozumieniu przepisów 
o ubezpieczeniu społecznym rolników, 

− nie jestem wspólnikiem spółki osobowej ani nie posiadam 
więcej niż 10% udziału w kapitale spółki kapitałowej, 

− nie zasiadam w organach zarządzających lub kontrolnych 
podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i nie 
pełnię funkcji prokurenta, 

− nie korzystam równolegle z innych środków publicznych na 
rozpoczęcie działalności gospodarczej, 

− nie zostałem/am ukarana karą zakazu dostępu do środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych, 

− nie został wobec mnie orzeczony zakaz dostępu do środków 
publicznych, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z 
15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania 
pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
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− nie jestem osobą karaną za przestępstwo skarbowe, 

− korzystam z pełni praw publicznych, 

− posiadam pełną zdolności do czynności prawnych, 

− nie posiadam zaległości w zapłacie podatków, składek 
ubezpieczenia społecznego lub zdrowotnego ani nie jest 
wobec mnie prowadzona egzekucja, 

− nie stanowię personelu projektu i nie jestem w sposób 
bezpośredni lub pośredni zaangażowany/a w realizację 
projektu, 

− nie pozostaję w stosunku małżeństwa, pokrewieństwa, 
powinowactwa (w linii prostej bez ograniczenia stopnia, a w 
linii bocznej do 2 stopnia), związku przysposobienia, opieki, 
kurateli lub we wspólnym pożyciu, z osobami 
uczestniczącymi w procesie rekrutacji i oceny biznesplanów, 

− moje miejsce zamieszkania (w rozumieniu Kodeksu 
cywilnego) znajduje się na terenie powiatu sieradzkiego, 

− zamierzam prowadzić działalność gospodarczą przez 
wymagany minimalny okres 12 miesięcy, 

− zostałem/am  poinformowany/a o dofinansowaniu projektu 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu 
Państwa, 

− zapoznałem/am się z treścią regulaminu rekrutacji i 
akceptuję jego treść, 

− podane przeze mnie informacje są zgodne z prawdą. 
 
 
 
 
 
 

…………………………………….……………………………….……… 
data i czytelny podpis 
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Załączniki (proszę zaznaczyć właściwe): 

  zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy o pozostawaniu w 

rejestrze osób bezrobotnych / długotrwale bezrobotnych 
lub 

 zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie 
braku odprowadzania składek, potwierdzające status osoby 
bezrobotnej lub biernej zawodowo 

 

 oświadczenie o posiadaniu statusu osoby z 
niepełnosprawnościami wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności 
(do wglądu) 
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Klauzula informacyjna RODO 
Obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. 
 
1. Administratorem moich danych osobowych jest: 

a) Zarząd Województwa Łódzkiego dla zbioru danych osobowych i 
kategorii osób, których dane dotyczą, przetwarzanych w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Łódzkiego na lata 2014-2020, 

b) Minister właściwy ds.  rozwoju regionalnego dla zbioru danych 
osobowych przetwarzanych w „Centralnym systemie 
teleinformatycznym wspierającym realizację programów 
operacyjnych”. 

2. Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając 
wiadomość na adres poczty elektronicznej: 
a) w zakresie danych osobowych i kategorii osób, których dane 

dotyczą, przetwarzanych w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - 
iod@lodzkie.pl  

b) w zakresie zbioru danych osobowych przetwarzanych w 
„Centralnym systemie teleinformatycznym wspierającym 
realizację programów operacyjnych”: iod@miir.gov.pl   

lub adres poczty iod@umsieradz.pl.  
3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji 

Projektu „Pracuj u siebie! – edycja 2021”, w szczególności 
potwierdzenia kwalifikowalności uczestnictwa, wydatków, 
udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i 
sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Łódzkiego na lata 2014-2020. 

mailto:iod@lodzkie.pl
mailto:iod@miir.gov.pl
mailto:iod@umsieradz.pl
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4. Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i 
spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 
lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 - dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-
2020 na podstawie:  
1) w odniesieniu do zbioru danych osobowych i kategorii osób, 

których dane dotyczą, przetwarzanych w ramach  Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-
2020: 
a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne 
przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 
uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, 

b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego 
Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady 
(WE) nr 1081/2006, 

c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów 
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 
finansowej 2014–2020; 

2) w odniesieniu do zbioru danych osobowych przetwarzanych w 
„Centralnym systemie teleinformatycznym wspierającym 
realizację programów operacyjnych”:  
a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne 
przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 
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Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 
uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, 

b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego 
Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady 
(WE) nr 1081/2006, 

c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów 
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 
finansowej 2014–2020, 

d) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z 
dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe 
przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do 
wzorów służących do przekazywania Komisji określonych 
informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany 
informacji między beneficjentami a instytucjami 
zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i 
pośredniczącymi; 

e) porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania danych 
osobowych w ramach Centralnego systemu 
teleinformatycznego wspierającego realizację programów 
operacyjnych w związku z realizacją Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 nr 
RPLD/11/2015 z dnia 9 września 2015 roku  z późniejszymi 
zmianami.  

5. Odbiorcą moich danych jest: 
a) Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego,  ul. Wspólna 2/4, 00-

926 Warszawa, 
b) Instytucja Zarządzająca - Zarząd Województwa Łódzkiego, Al. 

Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, 
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c) Instytucja Pośrednicząca – Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, ul. 
Wólczańska 49, 90-608 Łódź, 

d) Beneficjent realizujący Projekt  - Gmina Miasto Sieradz,  
e) podmioty, które na zlecenie Beneficjenta uczestniczą w realizacji 

Projektu.  
Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom 
realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Administratora, 
Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub Beneficjenta. 
Moje dane osobowe mogą zostać również powierzone 
specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Administratora, 
Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz Beneficjenta 
kontrole i audyt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

6. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego 
lub organizacji międzynarodowej. 

7. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na 
lata 2014 - 2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji. 

8. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania na zasadach określonych 
w art. 17 i 18 RODO. 

9. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym 
jest  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10. Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania 
wsparcia, konsekwencją odmowy podania danych jest brak 
możliwości skorzystania ze wsparcia w ramach Projektu. 

11. Moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu 
podejmowaniu decyzji oraz profilowania. 

 
Zapoznałem/am się 

 
 
 

………………………………………………..…………………….……… 
data i czytelny podpis 


