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Załącznik nr 1 do Regulaminu projektu 

„Ratownik wodny- nowy zawód szansą rozwoju osób defaworyzowanych z terenu województwa Kujawsko – 

Pomorskiego”  

 

FORMULARZ REKRUTACYJNY – Nabór nr …………… 
w ramach  

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020 

 
Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja  

Działanie 10.4 Edukacja dorosłych  
Poddziałanie 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy 

 
 
Projekt RPKP.10.04.02-04-0009/20 pn. „Ratownik wodny - nowy zawód szansą rozwoju osób defaworyzowanych  

z terenu województwa Kujawsko - Pomorskiego”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego, realizowany przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Kujawsko - Pomorskiego 

w Partnerstwie z Nadgoplańskim Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym w Kruszwicy, Wodnym 

Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym Zarząd Rejonowy w Toruniu, Rejonowym Wodnym Ochotniczym Pogotowiem 

Ratunkowym w Bydgoszczy, Wdeckim Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, Włocławskim Wodnym 

Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym oraz Lipnowskim Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, na 

podstawie Umowy nr UM_WR.433.1.467.2020  z dnia 18.11.2020r., zawartej z Instytucją Zarządzającą w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 

 

 

Data wpływu Formularza do Biura Projektu: ……………………………………………………………………………………… 

Numer ewidencyjny: ………………………………………………………….……………………………………………..……….………. 

Czytelny podpis osoby przyjmującej Formularz rekrutacyjny: ………………………………………………………….. 

(wypełnia Beneficjent) 

 

 

 
Instrukcja wypełniania formularza rekrutacyjnego: 

 
1. Formularz musi być wypełniony czytelnie w języku polskim (elektronicznie lub odręcznie DRUKOWANYMI 

literami ) oraz wydrukowany i podpisany czytelnie w miejscach do tego wyznaczonych. 

2. Formularz musi być kompletny, tj.: 

a) musi zawierać wszystkie strony, 

b) każde pole formularza musi być wypełnione, 

c) nie należy usuwać jakiejkolwiek treści niniejszego dokumentu 

d) w pytaniach zamkniętych wybraną odpowiedź zaznaczyć znakiem „X” 
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I. Dane personalne  Kandydata/Kandydatki: 

 

Dane 
kandydata  

1.  Imię (imiona)    

2.  Nazwisko    

3.  PESEL                        

4.  Płeć  ☐  Kobieta   ☐ Mężczyzna 

 

Dane 
kontaktowe 
kandydata 

5.  Ulica    
  

6.  Nr domu    
  

7.  Nr lokalu    
  

8.  Miejscowość    
  

9.  

Obszar 
zamieszkania  
(należy wstawić X 
w odpowiednim 
polu)  

☐ Obszar miejski 

☐ Obszar wiejski 

10.  Kod pocztowy    
  

11.  Województwo    
  

12.  Powiat  
    

13.  Gmina  
   

14.  
Telefon 
kontaktowy  

   

15.  
Adres poczty 
elektronicznej   

     

Preferowana forma kontaktu 

☐ telefon,  

☐ e-mail,  

☐ listownie(pod wskazany w pkt. I formularza adres zamieszkania) 
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Wykształcenie  

☐  
Wyższe  

☐  
Policealne  

☐  
Ponadgimnazjalne  

☐  
Gimnazjalne  

☐  
Podstawowe  

☐  
Niższe niż podstawowe  

 

Status osoby na rynku pracy w 
chwili przystąpienia 

do Projektu 

☐  

osoba bezrobotna 
zarejestrowana w 
ewidencji urzędów 
pracy 

☐ 
długotrwale bezrobotna 

☐ inne 

☐ 

osoba bezrobotna 
niezarejestrowana w 
ewidencji urzędów 
pracy 

☐ 
długotrwale bezrobotna 

☐ inne 

☐ 
bierna zawodowo 

☐ 
osoba nieuczestnicząca w 
kształceniu lub szkoleniu 

☐ osoba ucząca się 

☐ inne 

☐ 
osoba pracująca  

Wykonywany zawód 
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Nazwa zakładu pracy i 
adres 

 

 
 
 

Oświadczenia kandydata na uczestnika projektu: 

Oświadczam, że (zaznaczyć „x”): 
 

1.  

Pracuje, uczy się lub zamieszkuje na obszarze województwa 
kujawsko - pomorskiego1 

☐ 

TAK 
zamieszkuje ☐ 

 
NIE 

☐ 
TAK 
pracuję 

☐ 
TAK 
Uczę się 

Nazwa szkoły i adres:  
 
…………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 

2.  
Posiadanie wykształcenia co najwyżej ISCED3 włącznie 

(ISCED1: podstawowe, ISCED2: gimnazjalne, ISCED3: 
ponadgimnazjalne: liceum, technikum, zawodowe)  

☐ 
TAK ☐ 

NIE 

3.  Moja rodzina jest rodziną wielodzietną2  ☐ TAK ☐ NIE 

4.  Jestem osobą niepełnosprawną3 ☐ TAK ☐ NIE 

5.  Posiadam niepełnosprawne dziecko4 ☐ TAK ☐ NIE 

6.  
Sprawuję opiekę nad inną bliską mi osobą niepełnosprawną5 

Jaką: ………………………………………. 
☐ TAK ☐ NIE 

7.  Jestem osobą samotnie wychowującą dziecko ☐ TAK ☐ NIE 

8.  

Jestem zainteresowany/a nabyciem umiejętności w obszarze: 
- Kursu Pierwszej Pomocy,  
- sternika motorowodnego lub płetwonurka  
- ratownika wodnego 

☐ TAK ☐ NIE 

Proszę uzasadnić chęć uczestnictwa w projekcie:  
 

                                           
1 Należy załączyć odpowiednie zaświadczenie: ze szkoły lub zakładu pracy 
2 Rodziną wielodzietną  jest rodzina, która posiada minimum troje dzieci 
3 Należy załączyć aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności 
4 Należy załączyć aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności dziecka 
5 Należy załączyć aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby nad którą sprawuje 

się opiekę 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Ponadto oświadczam, że: 

1. Nie uczestniczę, ani też nie aplikuję o uczestnictwo w innym projekcie realizowanym w ramach 
naboru nr RPKP.10.04.02-IZ.00-04-332/19. 
 

2. Nie posiadam zarejestrowanej działalności gospodarczej w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ani też nie zawiesiłem/am wykonywania 
działalności gospodarczej. 
 

3. Posiadam lukę kompetencyjną w zakresie ratownictwa wodnego i potrzebę dostępu do edukacji 
 

4. Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych. 
 

5. Posiadam stan zdrowia pozwalający na udział w kursach. 
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6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu 
rekrutacyjnym zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 
z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.) przez Beneficjenta do celów związanych z przeprowadzeniem rekrutacji, 
realizacji, monitoringu i ewaluacji projektu, a także w zakresie niezbędnym do wywiązania się 
Beneficjenta z obowiązków wobec Instytucji Zarządzającej Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020 wynikających z umowy nr 
UM_WR.433.1.467.2020  z dnia 18.11.2020r.  Moja zgoda obejmuje równie ż przetwarzanie danych w 
przyszłości pod warunkiem, że nie zostanie zmieniony cel przetwarzania. 
 

7. Wszystkie zawarte w formularzu dane są prawdziwe. Jestem świadomy/-a odpowiedzialności karnej 
za fałszywe zeznania wynikające z art. 233 (podanie nieprawdy lub zatajenie nieprawdy) ustawy z dnia 
6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r., Nr 88, poz. 553 ze zm.) zawarte w niniejszym 
formularzu informacje są zgodne z prawdą oraz stanem faktycznym. Ponadto nie byłem/-am karany/-a 
za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego i przestępstwa skarbowe 
popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne. 
 

8. Zapoznałem/-am się z Regulaminem rekrutacji Uczestników i akceptuję jego warunki. 
 

9. Zostałem/-am poinformowany/-a, że projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

 
 
 
 
     ……………………………………….                                                       ………..……………………………………………………………………. 
           (miejscowość, data)                                                                    ( podpis potencjalnego Kandydata/Kandydatki)                                                                                                           
 

 
 
 

 

Załączniki (o ile dotyczy): 

1.  Klauzula informacyjna RODO 

2.  Inne: 

3.   

3.1.   

3.2.   

3.3.   
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Klauzula informacyjna RODO 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU  

W związku z przystąpieniem do projektu nr RPKP.10.04.02-04-0009/20 pn. „Ratownik wodny - nowy zawód 
szansą rozwoju osób defaworyzowanych z terenu województwa Kujawsko - Pomorskiego” przyjmuję do 
wiadomości, iż: 

1. Administratorem moich danych osobowych jest Województwo Kujawsko-Pomorskie – Urząd 
Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, reprezentowany przez Marszałka 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, mającego siedzibę przy Placu Teatralnym 2, 87-100 Toruń 
(w odniesieniu do zbioru Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 
lata 2014-2020) oraz minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 
2/4, 00-926 Warszawa (w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający 
realizację programów operacyjnych); 

2. Przetwarzanie moich danych osobowych spełnia warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 
ust. 2 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04 maja 2016 r., s.1) (dalej: RODO) – 
dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WK-P 2014-2020) na podstawie:  

1) w odniesieniu do zbioru Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 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 (Dz. Urz. UE L 347 z dnia  
20 grudnia 2013 r., s. 320-469 z późn. zm.), 

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 (Dz. Urz. UE L 347 z dnia 20 grudnia 2013 r.,  
s. 470–486 z późn. zm.), 

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 2020 r.  
poz. 818); 

2) w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający 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, 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 (Dz. Urz. UE L 347 z dnia  
20 grudnia 2013 r., s. 320-469 z późn. zm.), 



 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Strona 8 z 9 
 

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 (Dz. Urz. UE L 347 z dnia 20 grudnia 2013 r., s. 470–486  
z późn. zm.), 

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 2020 r.  
poz. 818), 

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 (Dz. Urz. UE L 286 z dnia 30 września 2014 r., s.1), 

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 Kujawsko-Pomorskiego na 
lata 2014-2020 nr RPKP/04/2015” z dnia  
14 sierpnia 2015 r. (z późn. zm.); 

3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu nr RPKP.10.04.02-04-
0009/20 pn. „Ratownik wodny - nowy zawód szansą rozwoju osób defaworyzowanych z terenu 
województwa Kujawsko - Pomorskiego”, w tym w szczególności w celu potwierdzenia kwalifikowalności 
wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości, działań 
informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WK-P 2014-2020; 

4. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Beneficjentowi realizującemu projekt – 
Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu Województwa Kujawsko - Pomorskiego; 

5. Moje dane osobowe będą lub mogą być ujawnione wyłącznie podmiotom upoważnionym przez 
administratora lub Beneficjenta w związku z realizacją celu o którym mowa w pkt 3, podmiotom 
upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi  
(w przypadku korespondencji papierowej), stronom i innym uczestnikom postępowań 
administracyjnych; 

6. Podanie przeze mnie danych osobowych jest warunkiem umownym, a konsekwencją ich niepodania 
będzie brak możliwości uczestnictwa w projekcie; 

7. W terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie przekażę Beneficjentowi dane dotyczące 
mojego statusu na rynku pracy oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz 
uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji; 

8. W ciągu …6 po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dotyczące mojego statusu 
 na rynku pracy; 

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

10. Moje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani 
profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO; 

11. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Programu Operacyjnego 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz zakończenia archiwizowania 
dokumentacji; 

                                           
6 90 dni kalendarzowych w przypadku pomiaru kryterium efektywności zawodowej zgodnie z Wytycznymi w zakresie 
realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 
2014-2020 lub 3 miesięcy w przypadku pomiaru kryterium efektywności społecznej i/lub zatrudnieniowej zgodnie z 
Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z 
wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na 
lata 2014-2020. 
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12. Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres poczty 

elektronicznej: 

1) IOD@mfipr.gov.pl – w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający 

realizację programów operacyjnych, 

2) iod@kujawsko-pomorskie.pl - w odniesieniu do zbioru Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, 

lub adres poczty ……………………………………………….. (gdy ma to zastosowanie - należy podać 
dane kontaktowe inspektora ochrony danych u Beneficjenta); 

13. Mam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, jak również do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub 
przenoszenia tych danych; 

14. Mam prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych; 

15. Administrator danych osobowych, na mocy art. 17 ust. 3 lit. b RODO, ma prawo odmówić usunięcia 
moich danych osobowych. 

 

W związku z przystąpieniem do projektu nr RPKP.10.04.02-04-0009/20 pn. „Ratownik wodny - nowy zawód 
szansą rozwoju osób defaworyzowanych z terenu województwa Kujawsko - Pomorskiego”oświadczam, że 
nie biorę udziału w innym projekcie aktywizacji zawodowej współfinansowanym ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz zobowiązuję się, że do momentu zakończenia wsparcia w projekcie nr 
RPKP.10.04.02-04-0009/20 pn. „Ratownik wodny - nowy zawód szansą rozwoju osób defaworyzowanych 
z terenu województwa Kujawsko - Pomorskiego”nie będę uczestniczyć w innym projekcie aktywizacji 
zawodowej współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego7. 

 

 

…..………………………………… ………………………………….……………………………………… 
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7 Zobowiązanie dotyczy uczestnika Projektu realizowanego w ramach Działania 8.3 RPO WK-P 2014-2020. 
*  W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego 
opiekuna. 
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