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Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Senior job crafting” 

 
FORMULARZ REKRUTACYJNY WRAZ Z DEKLARACJĄ UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

PRACOWNIKi 
 

Projekt : „Senior Job Crafting”, nr umowy UDA-POWR.04.03.00-00-0044/20-00 
 
 
    Aplikuję do zadania 2 – testowania Manuala Senior Job Craftingu 

    Aplikuję do zadania 5 – szkoleń zawodowych w ramach wdrażania rozwiązania do praktyki 

 
 
 

I. DANE PODSTAWOWE 

1. Imię i Nazwisko:  
 
 

PESEL:  PŁEĆ: [    ] kobieta                 [    ] mężczyzna 

Wiek w chwili przystąpienia do 

projektu: 

 

Ulica:  
 

Nr budynku:  Nr lokalu:  

Miejscowość:  Kod 
pocztowy: 

 

Województwo:  

Numer telefonu:  

Adres mailowy:  

Wykształcenie [    ] niższe niż podstawowe       [    ] podstawowe      [    ] gimnazjalne 
 
[    ] ponadgimnazjalne               [    ] policealne           [    ] wyższe 

II. DANE ADRESOWE PRACODAWCY 

Nazwa:  
 

Ulica:  Nr budynku:  Nr lokalu:  

Miejscowość:  Kod 
pocztowy: 

 

Województwo:  

III. OGÓLNE INFORMACJE NA TEMAT PRACOWNIKA 

Zawód wykonywany/ 
Stanowisko 
 

 
 

IV. DEKLARACJA UCZESNIKA PROJEKTU 

Ja niżej podpisany/a oświadczam, iż: 
1. deklaruję, że wyrażam wolę uczestnictwa w projekcie „Senior job crafting”; 
2. zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji do projektu „Senior job crafting”, akceptuję jego 

warunki; 
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3. spełniam wszystkie wymogi formalne określone w Regulaminie rekrutacji do projektu „Senior job 
crafting”; 

4. zostałem/am poinformowany/a, że projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej IV Innowacje 
społeczne i współpraca ponadnarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) 
2014-2020, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa 

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

6. zostałem/am poinformowany/a o obowiązku wypełnienia testu na proaktywność; 
7. zostałem/am poinformowany/a o obowiązku wypełnienia ankiet satysfakcji z wykonywanych 

obowiązków zawodowych w przypadku aplikowania do zadania 2 – testowania Manuala Senior Job 
Craftingu; 

8. zostałem/am poinformowany/a o obowiązku udziału w badaniach ankietowych; 
9. zostałem/am poinformowany/a o obowiązku udziału w ewentualnych badaniach ewaluacyjnych 

prowadzonych przez Lidera Projektu oraz podmioty zewnętrzne na zlecenie Instytucji Pośredniczącej; 
10. zostałem/am uprzedzony/a o odpowiedzialności cywilnej (wynikającej z Kodeksu Cywilnego) za 

składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą. 
11. oświadczam, że dane zawarte w Formularzu Rekrutacyjnym oraz ww. informacje są zgodne ze 

stanem prawnym i faktycznym. 
 
 
 

……………………………………………………                                                                          
                                                                                     Data i podpis uczestnika projektu                                                                        

 

V. KRYTERIA REKRUTACJI (wypełnia Lider Projektu) 

Kryteria punktowe: 
- wynik testu na proaktywność - waga 80 
- niedoreprezentowana płeć (K) - waga 20 
 
Rekrutacja każdorazowo na dzień zgłoszenia wg wzoru:  
ocena= suma punktów w kryterium x waga kryterium, suma pkt we wszystkich kryteriach 
 

Przyznana liczba punktów  

Data i podpis członków Komisji Rekrutacyjnej  
 
 
 
 
 

 
  
 
Załączniki: 
    Wypełniony test na proaktywność. 

    Wypełniona ankieta satysfakcji. 

 
 
 
 
 

 
i Formularz należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami 


