
 
 

 
Partner Projektu 

Gmina Miasta Gostynina 
ul. Rynek 26 

09-500 Gostynin 
www.gostynin.pl 

 

 
Projekt pn.: „Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu 

płockiego i gostynińskiego” 
 
Beneficjent projektu: Gmina - Miasto Płock 
Partnerzy projektu: Miasto i Gmina Gąbin, Gmina Stara Biała, Powiat Gostyniński 

 
 

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU 
pn.: „Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu 

płockiego i gostynińskiego” dla pracowników Urzędu Miasta Gostynina 
UWAGA: 

1. Formularz rekrutacyjny do projektu powinien być wypełniony elektronicznie lub odręcznie w sposób 
czytelny i podpisany w miejscach do tego wskazanych. Uzupełnienie wszystkich pól jest wymagane (w Części 
II część pól w zależności od posiadanych danych kontaktowych może nie dotyczyć). 

2. W przypadku dokonania skreślenia, proszę postawić parafkę wraz z datą (obok skreślenia), a następnie 
zaznaczyć/ wpisać prawidłową odpowiedź. 

3. W przypadku pojawienia się możliwości udzielenia odpowiedzi o następującej treści „ TAK/  NIE”, należy 
zaznaczyć właściwą odpowiedź znakiem „X”. 

 

CZĘŚĆ I - DANE UCZESTNIKA/CZKI PROJEKTU 
 

Nazwisko 
  
 

Imię/ Imiona 
 
  

Data i miejsce urodzenia 
 
  

PESEL 
 
  

CZĘŚĆ II - DANE KONTAKTOWE UCZESTNIKA/CZKI PROJEKTU 
 

Ulica:  
 
 Telefon domowy:   

Nr 
domu:   

Nr 
lokalu: 

  
 

Telefon 
komórkowy:   

Kod pocztowy:  
  
 Adres e-mail:   

Miejscowość  Województwo  

Gmina 
  
 Powiat   

Obszar  
 miejski1                           wiejski

2
 

 

CZĘŚĆ III – STATUS UCZESTNIKA/CZKI PROJEKTU 
 

Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia 
 TAK                           NIE 

- odmawiam podania informacji  
 TAK                           

                                                           
1 Za obszar miejski uznaje się lokalizację w granicach administracyjnych miasta. 
2 Według GUS, obszarami wiejskimi są tereny położone poza granicami administracyjnymi miast - obszary gmin wiejskich oraz część wiejska 
(leżąca poza miastem) gminy miejsko – wiejskiej. 
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Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań 
 TAK                           NIE 

Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących 
 TAK                           NIE 

w tym: w gospodarstwie z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu 

 TAK                           NIE 

Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na 
utrzymaniu 
 TAK                           NIE 

Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione powyżej) 
 TAK                           NIE 

- odmawiam podania informacji  

 TAK                           

CZĘŚĆ IV – SPEŁNIENIE KRYTERIÓW DOSTĘPU I PREMIUJĄCYCH 
 

 

Nazwa zajmowanego stanowiska:  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nazwa komórki organizacyjnej:  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Posiadanie statusu osoby z 
niepełnosprawności/ą/ami 

      TAK                           NIE 

     - odmawiam podania informacji3  

      TAK                           

Posiadane wykształcenie w 
chwili złożenia dokumentów 
rekrutacyjnych 

     Niższe niż podstawowe (ISCED0)                                                     TAK                           

     Podstawowe (ISCED1)                                                                       TAK                           

     Gimnazjalne (ISCED2)                                                                        TAK                           

     Ponadgimnazjalne (ISCED3)                                                             TAK                           

     Policealne (ISCED4)                                                                            TAK                           

     Wyższe (ISCED5-8)                                                                             TAK                           

Wiek w chwili złożenia 
dokumentów rekrutacyjnych 

 
     …………… lat 

  

CZĘŚĆ V - OŚWIADCZENIA I DEKLARACJE 
 

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że: 
Zapoznałem się z zasadami udziału w w/w projekcie zawartymi w Regulaminie rekrutacji 
i uczestnictwa i zgodnie z wymogami jestem uprawniony/a do uczestnictwa w projekcie. Jednocześnie 

                                                           
3 Jestem świadomy/a, że brak podania niniejszej informacji skutkuje przyznaniem 0 pkt w niniejszym kryterium. 
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akceptuję warunki Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.  Jestem pracownikiem 
samorządowym w rozumieniu Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, 
zatrudnionym w Urzędzie Miasta Gostynina. Zostałem/łam poinformowany/a, że projekt jest 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego oświadczam, 
że podane powyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym. 
 
W związku z przystąpieniem do Projektu pn.: „Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość 
obsługi klienta w pięciu JST z regionu płockiego i gostynińskiego” realizowanego w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych dla potrzeb projektu, w tym danych wrażliwych (o ile dotyczy), zbieranych zgodnie z 
Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 2016 nr 0 poz. 922, z późn. zm. 
 
Jestem świadomy/a, że wypełnienie i złożenie niniejszego formularza rekrutacyjnego nie gwarantuje mi 
możliwości udziału w projekcie, w związku z obowiązującymi zasadami rekrutacji określonymi w 
Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa. 

 
Czytelny podpis 
pracownika 

 
 
 
 

Miejscowość, data:  

 
  
 


