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ANKIETA REKRUTACYJNA 
 

Tytuł projektu Pozytywnie ku lepszej przyszłości 

Nr projektu RPPD.02.01.00-00-0051/19 

Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne  

Działanie 
2.1 Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym w dostępie do 

zatrudnienia , rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego. 

Miejsce 
organizacji 

Województwo Warmińsko-Mazurskie 

Termin realizacji 
projektu 

od 01.09.2020 
Data rozpoczęcia  

udziału w projekcie 
 

do 31.08.2022 
Data zakończenia  

udziału w projekcie 
 

 

 

UPRZEJMIE PROSIMY O CZYTELNE WYPEŁNIENIE BIAŁYCH RUBRYK WIELKIMI LITERAMI 

ORAZ ZAZNACZENIE KRZYŻYKIEM ODPOWIEDNIEGO KWADRATU 
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DANE UCZESTNIKÓW OTRZYMUJĄCYCH WSPARCIE 

 

Kraj Nazwa instytucji  NIP 

 

 

 

 

 

Typ instytucji Województwo Powiat 

 instytut naukowo – badawczy 

 jednostka administracji rządowej 

 jednostka samorządu 

terytorialnego(bez szkół i placówek 

oświaty) 

 organizacja pozarządowa 

 organizacja pracodawców 

 ośrodek wsparcia ekonomii 

społecznej 

 placówka systemu oświaty w tym: 

  centrum kształcenia 

praktycznego/zawodowego/u

stawicznego 

 podmiot ekonomii społecznej w tym: 

 przedsiębiorstwo społeczne 

 przedmiot 

reintegracyjny(WTZ,ZAZ,CI

S, KIS) 

 podmiot sfery gospodarczej 

 podmiot działający w sferze 

pożytku publicznego 

 inny(jaki?) 

 podmiot wykonujący działalność 

lecznicą 

 prokuratura 

 przedsiębiorstwo 

 duże przedsiębiorstwo 

 średnie przedsiębiorstwo 

 małe przedsiębiorstwo 

 mikro przedsiębiorstwo 

 instytucja rynku pracy 

 sądy powszechne  

 szkoła w tym: 

 szkoła artystyczna ( w tym 

ogólnokształcące szkoły 

muzyczne) 

 szkoła branżowa I stopnia 

 szkoła branżowa II stopnia 

 gimnazjum 

 liceum ogólnokształcące 

 ośrodek wychowania 

przedszkolnego 

 szkoła podstawowa 

 szkoła policealna 

 szkoła specjalna 

przysposabiająca do pracy 
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 technikum 

 zasadnicza szkoła zawodowa 

 inne (jakie?) 

 uczelnia lub jednostka organizacyjna 

uczelni 

 związek zawodowy 

 inne(jakie?) 

 Gmina Miejscowość Ulica 

   

Kod pocztowy Nr budynku Nr lokalu 

   

Obszar wg stopnia urbanizacji (DEGURBA)   

 miejski 

 wiejski             
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DANE UCZESTNIKA/ -CZKI PROJEKTU  

 

Kraj Rodzaj uczestnika Nazwa instytucji 

 

 Indywidualny 

 Pracownik lub 

przedstawiciel 

instytucji/podmiotu 

 

Imię (Imiona) Nazwisko PESEL 

             

Płeć 
Zaznaczyć odpowiednie: 

Wiek w chwili 

przystąpienia do projektu 
Wykształcenie 
Zaznaczyć odpowiednie: 

 kobieta  
 

 niższe niż 
podstawowe 

 podstawowe 
 gimnazjalne 

 ponadgimn
azjalne 

 policealne 
 wyższe 

 mężczyzna 

Województwo Powiat Gmina 

   

Kod pocztowy Miejscowość  

  

Ulica Nr budynku Nr lokalu 

   

Obszar wg stopnia 

urbanizacji (DEGURBA) 
Telefon kontaktowy Adres e-mail 

 miejski                

 wiejski 

 nr 

………………………….. 

 nie posiadam 

 adres………………………………. 

 nie posiadam 

Adres do korespondencji  

(jeżeli inny niż powyżej) 

 

Miejsce zatrudnienia: 

Jestem przedstawicielem/-ką: 
Status uczestnika/-czki projektu 

  władz samorządu(gminnego, 

powiatowego, wojewódzkiego) lub 

pracownik jednostek organizacyjnych 

odpowiedzialny za rozwój form opieki 

nad dziećmi w wieku do lat 3 z 

województwa warmińsko-mazurskiego 

(oświadczenie o miejscu pracy lub 

zaświadczenie od pracodawcy) 

 podmiotów niepublicznych planujących 

Osoba należąca do mniejszości narodowej lub 

etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia 

 Tak 

 Nie 

 Odmowa podania informacji 

Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z 

dostępu do mieszkań 

 Tak 

 Nie 

Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej 

 Tak 
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prowadzenie/prowadzących instytucje 

opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z 

dowolnej gminy w obrębie w 

województwa warmińsko-mazurskiego 

(oświadczenie o miejscu pracy lub 

zaświadczenie od pracodawcy/ 

oświadczenie o zamiarze utworzenia i 

prowadzenia żłobka/klubu dziecięcego) 

 Nie 

 Odmowa podania informacji 

Osoba z niepełnosprawnościami 

 Tak 

 Nie 

 Odmowa podania informacji 

Specjalne potrzeby uczestnika/ -czki 

 Nie 

 Tak, jakie? …………………………………….. 

……………………………………………………… 

.................................................................................... 

 

Status osoby na rynku pracy w chwili 

przystąpienia do projektu 

 

 osoba bezrobotna niezarejestrowana w 

ewidencji urzędów pracy 

 osoba długotrwale bezrobotna  

 inne 

 osoba bezrobotna zarejestrowana w 

ewidencji urzędów pracy 

 osoba długotrwale bezrobotna 

 inne 

 osoba bierna zawodowa 

 osoba ucząca się  

 osoba nieuczestnicząca w kształceniu 

 inne 

 osoba pracująca 

 osoba pracująca w administracji 

rządowej 

 instruktor praktycznej nauki 

zawodu 

 nauczyciel kształcenia 

ogólnego 

 nauczyciel wychowania 

przedszkolnego 

 nauczyciel kształcenia 

zawodowego 

 pracownik instytucji systemu 

ochrony zdrowia 

 kluczowy pracownik 

instytucji pomocy integracji 

społecznej 

 pracownik instytucji rynku 

pracy 

 pracownik instytucji 

szkolnictwa wyższego 

 pracownik instytucji 

wspierania systemu 

wspierania rodziny i pieczy 

zastępczej 
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 pracownik ośrodka 

wspierania ekonomii 

społecznej 

 pracownik poradni 

psychologiczno-

pedagogicznej 

 rolnik 

 inny(jaki?) 

 osoba pracująca w administracji 

samorządowej 

 instruktor praktycznej nauki 

zawodu  

 nauczyciel kształcenia 

ogólnego 

 nauczyciel wychowania 

przedszkolnego 

 nauczyciel kształcenia 

zawodowego 

 pracownik instytucji systemu 

ochrony zdrowia 

 kluczowy pracownik 

instytucji pomocy integracji 

społecznej 

 pracownik instytucji rynku 

pracy 

 pracownik instytucji 

szkolnictwa wyższego 

 pracownik instytucji 

wspierania systemu rodziny i 

pieczy zastępczej 

 pracownik ośrodka wsparcia 

ekonomii społecznej 

 pracownik poradni 

psychologiczno-

pedagogicznej 

 rolnik 

 inny  

 osoba pracująca w MMŚ 

  osoba pracująca w organizacji 

pozarządowej 

 osoba prowadząca działalność na 

własny rachunek 

 osoba pracująca w dużym 

przedsiębiorstwie 

 

 

Oświadczam, że: 
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1. zostałem/-am poinformowany/a, że Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 

2020; 

2. zapoznałem/-am się z Regulaminem uczestnictwa i rekrutacji w projekcie, akceptuję go 

i jestem świadomy możliwości wprowadzania w nim zmian; 

3. zostałem/am poinformowany/a o odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń 

niezgodnie z prawdą; 

4. przyjmuję do wiadomości, że podanie fałszywych danych, skutkować będzie automatycznym 

zakończeniem udziału w projekcie, bez możliwości odwołania lub ponownego rozpatrzenia.  

 
Niniejszym potwierdzam prawdziwość zamieszczonych danych własnoręcznym podpisem: 
 

 

…………………………..…………                                …….…………………………..………….. 
 Miejscowość, data                                                                   Czytelny podpis Uczestnika Projektu 


