
Załącznik nr 1 do Regulaminu uczestnictwa w projekcie 
pn. Żłobek "Guziczek" - wsparcie rodziców 

powracających na rynek pracy 

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU 
pt.  „Żłobek "Guziczek" - wsparcie rodziców powracających na rynek pracy” nr RPPK.07.04.00-18-0017/19 realizowanego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa VII 
Regionalny rynek Pracy Działanie 7.4 – Rozwój opieki żłobkowej w regionie 

I. DANE KANDYDATA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE (rodzica/opiekuna prawnego) 

1 Imię i nazwisko

2 Nr PESEL

3 Płeć ☐ kobieta  ☐ mężczyzna

4 Wiek w chwili przystąpienia 
do projektu

5 Wykształcenie ☐ Niższe niż podstawowe   ☐ podstawowe ☐ gimnazjalne   
☐ ponadgimnazjalne ☐ policealne ☐ wyższe

6 
Dane kontaktowe

Województwo: Powiat:

Gmina: Miejscowość:

Ulica: Nr budynku:

Nr lokalu: Kod pocztowy:

Telefon kontaktowy:

Adres email:

☐ Osoba bezrobotna 
niezarejestrowana w ewidencji 
urzędów pracy, w tym: 

☐ Długotrwale bezrobotna 
☐ Inne

☐ Osoba bezrobotna 
zarejestrowana w ewidencji 
urzędów pracy

☐ Długotrwale bezrobotna 
☐ Inne

☐ Bierna zawodowo, w tym:

☐ Ucząca się  
☐ Osoba nieuczestnicząca w kształceniu 

lub szkoleniu 
☐ Inne (np. urlop wychowawczy) 



7 Status osoby na rynku pracy 
w chwili przystąpienia do 
projektu

☐ Osoba pracująca

 ☐ w administracji rządowej  
 ☐ w administracji samorządowej 
 ☐ w MMŚP 
 ☐ w organizacji pozarządowej 
 ☐ na własny rachunek 
 ☐ w dużym przedsiębiorstwie 
 ☐ inne  
Zawód wykonywany: 
☐ instruktor praktycznej nauki zawodu  
☐ nauczyciel kształcenia ogólnego 
☐ nauczyciel wychowania przedszkolnego 
☐ nauczyciel kształcenia zawodowego 
☐ pracownik instytucji systemu ochrony 
zdrowia 
☐ kluczowy pracownik instytucji pomocy i 
integracji społecznej 
☐ pracownik instytucji rynku pracy 
☐ pracownik instytucji szkolnictwa 
wyższego 
☐ pracownik instytucji systemu wspierania 
rodziny i pieczy        zastępczej 
☐ pracownik ośrodka wsparcia ekonomii 
społecznej 
☐ pracownik poradni psychologiczno-
pedagogicznej 
☐ rolnik 
☐ inny 

Zatrudniona/y w 

………………………………………….. 
………………………………………….. 

8
Uczestnik projektu jest osobą z niepełnosprawnościami 
należy dołączyć kopię orzeczenia o niepełnosprawności lub o 
stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne

☐ TAK    ☐ NIE 
☐  ODMOWA PODANIA INFORMACJI

9
Uczestnik projektu jest osobą należącą do mniejszości 
narodowej lub etnicznej, migrantem, osobą obcego 
pochodzenia

☐ TAK     
☐ NIE     
☐ ODMOWA PODANIA INFORMACJI

10 Uczestnik projektu jest osobą bezdomną lub dotkniętą 
wykluczeniem z dostępu do mieszkań ☐ TAK    ☐ NIE

11 Uczestnik projektu jest osobą w innej niekorzystnej sytuacji 
społecznej (niż wymienione powyżej)

☐ TAK    ☐ NIE 
☐  ODMOWA PODANIA INFORMACJI



II. OŚWIADCZENIE KANDYDATA DO PROJEKTU O SPEŁNIENIU WYMOGÓW 
FORMALNYCH/OBLIGATORYJNYCH  

W związku z ubieganiem się o udział w projekcie pn. Żłobek "Guziczek" - wsparcie rodziców powracających 
na rynek pracy nr RPPK.07.04.00-18-0017/19 OŚWIADCZAM, że na dzień składania formularza spełniam 
warunki formalne/obligatoryjne udziału w projekcie: 

Uwaga: w przypadku niespełniania, chociaż jednego z kryteriów formalnych skutkuje odrzuceniem 
kandydatury. 

Lp. KRYTERIA DOSTĘPU DO UDZIAŁU W PROJEKCIE 
(wypełnia Kandydat)

TAK – spełnia 
NIE – nie spełnia kryteriów

1 Zamieszkuję, uczę się, pracuję na obszarze Gminy Krosno, 
powiatu krośnieńskiego 

☐ TAK ☐ NIE 

2 Jestem rodzicem /opiekunem prawny dziecka w wieku od 20 
tygodnia życia do 3 lat (na dzień objęcia wsparciem)

☐ TAK ☐ NIE 

3 Posiadającą następujący status na rynku pracy (prosimy o zaznaczenie informacji o statusie na rynku 
pracy):

☐ jestem osobą pracującą i przebywającą na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim (proszę dołączyć 
zaświadczenie od pracodawcy/ZUS/ lub oświadczenie o statusie na rynku pracy)  

☐ jestem osobą pozostającą bez pracy, niezarejestrowaną w urzędzie pracy (proszę dołączyć 
oświadczenie o statusie na rynku pracy)  

☐ jestem osobą pozostającą bez pracy, zarejestrowaną w urzędzie pracy (proszę dołączyć zaświadczenie z 
PUP)  

☐ jestem osobą bierną zawodowo, pozostającą bez pracy z uwagi na konieczność opieki nad dzieckiem 
do lat 3 (obejmuje to również osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie 
dziecka lub przebywają na urlopach wychowawczych w rozumieniu kodeksu pracy) (proszę dołączyć 
oświadczenie o statusie na rynku pracy)

4 Deklaruję chęć powrotu na rynek pracy po przerwie 
związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka w wieku 
od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 (w przypadku osób 
pracujących)

☐ TAK ☐ NIE 

Deklaruję chęć zarejestrowania się jako osoba bezrobotna/
poszukująca pracy/podjęcia zatrudnienia (w przypadku 
osób pozostających bez zatrudnienia) 

☐ TAK ☐ NIE

SPEŁNIANIE KRYTERIÓW FORMALNYCH 
PRZEZ KANDYDATA (wypełnia Realizator)

☐ TAK ☐ NIE



III. OŚWIADCZENIE KANDYDATA O SPEŁNIENIU WYMOGÓW PUNKTOWYCH / 
FAKULTATYWNYCH 

W związku z ubieganiem się o udział w projekcie pn. Żłobek "Guziczek" - wsparcie rodziców powracających na 
rynek pracy nr RPPK.07.04.00-18-0017/19 OŚWIADCZAM, że na dzień składania formularza spełniam 
następujące kryteria punktowe / fakultatywne:  

Oświadczam, że: 
a) zapoznałam/łem się z zapisami Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, które akceptuję i w 

przypadku zakwalifikowania do Projektu deklaruję ich przestrzeganie, 
b) przyjmuję do wiadomości, iż wypełnienie i złożenie w terminie rekrutacji formularza rekrutacyjnego nie 

jest równoważne z zakwalifikowaniem do Projektu, 
c) jestem uprawniona/y do uczestnictwa w Projekcie zgodnie z zapisami Regulaminu, 
d) zostałam/łem poinformowana/ny, że Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 
e) nie brałem/ nie biorę udziału w innym projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa VII, Działanie 7.4 Rozwój opieki 
żłobkowej w regionie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 
2014-2020  

f) zobowiązuję się do: 
• Powrotu do pracy po przystąpieniu do projektu (dotyczy osób pracujących) i przedstawienia 

dokumentów poświadczających mój powrót do pracy, wymienionych w Regulaminie 
uczestnictwa w projekcie 

• aktywnego poszukiwania zatrudnienia (dotyczy osób pozostających bez pracy) i 
przedstawienia dokumentów poświadczających uzyskanie zatrudnienia lub poświadczających 
status osoby poszukującej pracy, wymienionych w Regulaminie uczestnictwa w projekcie 

• dostarczenia dokumentów wskazanych powyżej najpóźniej, w ciągu 4 tygodni od zakończenia 
mojego udziału w projekcie 

LP KRYTERIA DODATKOWE 
(wypełnia Kandydat)

OCENA 
(wypełnia Realizator)

1 Rodzic / opiekun prawny jest osobą z niepełnosprawnościami) (proszę 
dołączyć do wglądu orzeczenie o niepełnosprawności)

TAK – 10 punktów 
NIE – 0 punktów

☐ TAK ☐ NIE ………………………………

2 Wychowuję dziecko w rodzinie wielodzietnej (min. 3 dzieci) TAK – 5 punktów 
NIE – 0 punktów

☐ TAK ☐ NIE ………………………………

3 Samotnie wychowuję dziecko TAK – 5 punktów 
NIE – 0 punktów

☐ TAK ☐ NIE ………………………………

4 Dziecko jest objęte pieczą zastępczą (proszę dołączyć do wglądu dokument 
poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 
czerwca 2011 r. o wspierani u rodziny i systemie pieczy zastępczej)

TAK – 5 punktów 
NIE – 0 punktów

☐ TAK ☐ NIE ………………………………

5 Posiadam status osoby niezatrudnionej (proszę dołączyć oświadczenie o 
statusie na rynku pracy, zaświadczenie z PUP lub inny dokument)

TAK – 7 punktów 
NIE – 0 punktów

☐ TAK ☐ NIE ………………………………

PODSUMOWANIE UZYSKANEJ PUNKTACJI (wypełnia Realizator)

ŁĄCZNA ILOŚĆ PUNKTÓW uzyskanych przez kandydata



Ja niżej podpisany/a świadomy/a odpowiedzialności prawnej za składanie fałszywych oświadczeń 
oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie informacje w tym formularzu są zgodne z prawdą. 

Wyrażam dobrowolną zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie moich danych osobowych 
zawartych w niniejszym formularzu. 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 Podkarpackiego na lata 2014-2020 na podstawie: 
a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., 
b. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.,  
c. Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych 
w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.), 
d. rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. 

W przypadku zgłoszeń dokonanych przez osoby z różnymi niepełnosprawnościami, prosimy  
o podanie zakresu koniecznych udogodnień, które powinniśmy zapewnić: 
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 

.............................................................. ............................................................. 
Miejscowość, data Podpis kandydata/tki 



Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 
pn. Żłobek "Guziczek" - wsparcie rodziców powracających na rynek pracy 

OŚWIADCZENIE O STATUSIE NA RYNKU PRACY  

Ja, niżej podpisany(a) 

.......................................................................................................................................................    
             (Imię i nazwisko Kandydata na Uczestnika Projektu) 

.......................................................................................................................................................                 
(PESEL) 

w związku z prowadzoną rekrutacją do udziału w Projekcie pn. Żłobek "Guziczek" - wsparcie rodziców 
powracających na rynek pracy nr RPPK.07.04.00-18-0017/19 realizowanym w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa VII Regionalny 
Rynek Pracy Działanie 7.4 – Rozwój opieki żłobkowej w regionie, oświadczam, że jestem: 

☐ osobą bierną zawodowo,  1

☐ osobą zarejestrowaną w PUP 
☐ osobą bezrobotną niezarejestrowaną w PUP  2

☐ osobą pracującą i przebywającą na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim  3

Ja niżej podpisany/a świadomy/a odpowiedzialności prawnej za składanie fałszywych oświadczeń 
oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie informacje w tym doświadczeniu są zgodne z prawdą. 

……………………........            …............................................................................................  
   Miejscowość i data    Podpis   

  

  

 osoby bierne zawodowo– osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie  1

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), są uznawane  
za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). Źródło definicji: 
Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego  
w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.

 Osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia, która nie jest zarejestrowana w rejestrze 2

urzędu pracy jako bezrobotna. 

 osoby w wieku 15 lat i więcej, które wykonują pracę, za którą otrzymują wynagrodzenie, z której czerpią zyski lub korzyści rodzinne lub 3

osoby posiadające zatrudnienie lub prowadzące działalność na własny rachunek, które chwilowo nie pracowały ze względu na np. 
chorobę, urlop, spór pracowniczy czy kształcenie się lub szkolenie. Osoby prowadzące działalność na własny rachunek – osoby 
prowadzące działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne lub praktykę zawodową



ANKIETA POMOCNICZA 
w celu weryfikacji statusu uczestnika na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu 

Proszę o zaznaczenie informacji dotyczących Pani/Pana sytuacji w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie: 

OSOBY PRACUJĄCE 

1. Czy jest Pani/Pan osobą pracującą? (niezależnie od rodzaju umowy) 
Pracujący to osoby w wieku 15 lat i więcej, które wykonują pracę, za którą otrzymują wynagrodzenie, z której 
czerpią zyski lub korzyści rodzinne lub osoby posiadające zatrudnienie lub własną działalność, które jednak 
chwilowo nie pracują ze względu na np. chorobę, urlop, spór pracowniczy czy kształcenie się lub szkolenie. 
Osoba pracująca to osoba prowadząca działalność na własny rachunek – prowadząca działalność gospodarczą, 
gospodarstwo rolne lub praktykę zawodową - o ile spełniony jest jeden z poniższych warunków: 
1) Osoba pracuje w swojej działalności, praktyce zawodowej lub gospodarstwie rolnym w celu uzyskania 
dochodu, nawet jeżeli przedsiębiorstwo nie osiąga zysków; 
2) Osoba poświęca czas na prowadzenie działalności gospodarczej, praktyki zawodowej czy gospodarstwa 
rolnego, nawet jeżeli nie zrealizowano żadnej sprzedaży lub usług i nic nie wyprodukowano (na przykład: rolnik 
wykonujący prace w celu utrzymania swojego gospodarstwa; architekt spędzający czas w oczekiwaniu na 
klientów w swoim biurze; rybak naprawiający łódkę czy siatki rybackie, aby móc dalej pracować; osoby 
uczestniczące w konwencjach lub seminariach).  
3) Osoba jest w trakcie zakładania działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego lub praktyki zawodowej; 
zalicza się do tego zakup lub instalację sprzętu, zamawianie towarów w ramach przygotowań do uruchomienia 
działalności. Bezpłatnie pomagający członek rodziny uznawany jest za osobę pracującą, jeżeli wykonywaną przez 
siebie pracą wnosi bezpośredni wkład w działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne lub praktykę zawodową 
będącą w posiadaniu lub prowadzoną przez spokrewnionego członka tego samego gospodarstwa domowego. 
Bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność członek rodziny uznawany jest za „osobę prowadzącą 
działalność na własny rachunek.  
Żołnierze poborowi, którzy wykonują określoną pracę, za którą otrzymują wynagrodzenie lub innego rodzaju 
zysk nie są uznawani za "osoby pracujące". 
Osoby przebywające na urlopie macierzyńskim/ rodzicielskim (rozumianym jako świadczenie pracownicze, który 
zapewnia płatny lub bezpłatny czas wolny od pracy do momentu porodu i obejmuje późniejszą krótkoterminową 
opiekę nad dzieckiem) są uznawane za „osoby pracujące”.  
Osoby przebywające na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowaną opieką 
nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego) są uznawane 
za „osoby bierne zawodowo”, chyba że są zarejestrowane już jako „osoby bezrobotne” (wówczas status 
bezrobotnego ma pierwszeństwo). 
„Zatrudnienie subsydiowane” jest uznawane za "zatrudnienie”. Należy je rozumieć jako zachętę do zatrudnienia 
zgodnie z definicjami Polityki Rynku Pracy (LMP): Zachęty do zatrudnienia obejmują środki, które ułatwiają 
rekrutację osób bezrobotnych i innych grup docelowych lub pomagają zapewnić ciągłość zatrudnienia osób 
narażonych na przymusowe zwolnienie z pracy. 
Studenci studiów stacjonarnych, którzy są zatrudnieni (również na część etatu) powinni być wykazywani jako 
osoby pracujące.  
Osoby przebywające na urlopie rodzicielskim lub wychowawczym w przypadku, gdy jednocześnie pracują w 
niepełnym wymiarze czasu, uznawane są za osoby pracujące. 

☐ Tak 
☐ Nie 

(w przypadku zaznaczenia odpowiedzi TAK proszę nie odpowiadać na kolejne pytania.  
W przypadku zaznaczenia odpowiedzi NIE, proszę o odpowiedź na kolejne pytania) 

OSOBY POZOSTAJĄCE BEZ PRACY 

2. Czy pozostaje Pani/Pan bez pracy 



☐ Tak 
☐ Nie 

3. Czy jest Pani/Pan gotowa/y do podjęcia pracy? 
☐ Tak 
☐ Nie 

4. Czy jest Pani/Pan osobą aktywnie poszukującą zatrudnienia? 
☐ Tak 
☐ Nie 

5. Czy jest Pani/Pan osobą zarejestrowaną w PUP?  
☐ Tak 
☐ Nie 

6. Czy jest Pani/Pan osobą długotrwale bezrobotną? 
(Młodzież (<25 lat) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy (>6 miesięcy). Dorośli (25 

lat lub więcej) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy). 
☐ Tak 
☐ Nie 

7. Dlaczego Pani/Pan nie jest gotowa/y do aktywnego poszukiwana pracy? (proszę wypełnić w przypadku 
zaznaczenia odpowiedzi NIE w pytaniu 3 i 4) 

☐ osobista opieka nad dzieckiem/dziećmi, np. urlop wychowawczy 
☐ udział w kształceniu, np. studia stacjonarne 
☐ sytuacja przejściowa np. …………………………………. 
☐ inne. Jakie ……………………………………………. 


