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Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 
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Formularz prosimy wypełnić CZYTELNIE 
DRUKOWANYMI LITERAMI !!! 

Złożenie formularza na nieodpowiednim wzorze, nie wypełnienie 
wszystkich wymaganych punktów Formularza lub nie złożenie 
wymaganych podpisów będzie skutkować odrzuceniem Formularza  
z przyczyn formalnych. 

Numer identyfikacyjny: ....…...…/6.7/ŚW/2022  

(nadaje Beneficjent) 

Data wpływu formularza: --20 r. 

Tytuł Projektu:  

„Rehabilitacja oddechowa po przebytej chorobie 
COVID-19” 

Beneficjent: 
Nowy Szpital w Świebodzinie Sp. z o.o.  

ul. Młyńska 6, 66-200 Świebodzin 

Nr Projektu: RPLB.06.07.00-08-0001/22 

Oś priorytetowa: 6. Regionalny rynek pracy, Działanie: 6.7  Profilaktyka  
i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz 
wspieranie  zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy. 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 
 

1. DANE OSOBOWE 

Imię (imiona): 

 
Nazwisko: 

 

Data urodzenia: -- Miejsce urodzenia:  

Województwo urodzenia: 
(według nowego podziału) 

 

PESEL:   brak PESEL 

Wiek:  
(w chwili przystąpienia do Projektu)  
Telefon komórkowy:  Telefon stacjonarny:  
E-mail:  
Płeć (zaznaczyć właściwy „X”):  Kobieta                        Mężczyzna 

2. MIEJSCE ZAMIESZKANIA1/ DANE KONTAKTOWE (należy podać adres zamieszkania, który umożliwi dotarcie  
do Uczestnika Projektu) 

Ulica2: 
 

 Nr domu: Nr lokalu: 

Kod pocztowy: 
 

 Miejscowość: Województwo: 

Gmina: 
 

 Powiat: Kraj: 

Obszar zamieszkania (zaznaczyć właściwy 

„X”): 
 obszar miejski            obszar wiejski /miejsko-wiejski           obszar wiejski 
      pow. 50 000 tys.              pow. 5 000 tys.                                        poniżej 5 000 tys. 

3. ADRES DO KORESPONDENCJI (wypełnić, jeśli jest inny niż miejsce zamieszkania) 

Ulica2: 
 

 Nr domu: Nr lokalu: 

Kod pocztowy: 
 

 Miejscowość: Województwo: 

Gmina: 
 

 Powiat: Kraj: 
 

                                                 
1 Zgodnie z Kodeksem cywilnym Art. 25. miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. 
2 W przypadku braku ulicy wpisać miejscowość 
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4. STATUS OSOBY NA RYNKU PRACY W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU (należy zaznaczyć właściwe pola 
„X”) 

Oświadczam, że: 

  jestem osobą bierną zawodowo, w tym: 

   osobą nieuczestniczącą w kształceniu lub 

szkoleniu 

   osobą uczącą się        

   inne 
 

  jestem osobą bezrobotną zarejestrowaną  
w ewidencji urzędów pracy, w tym: 

    osobą długotrwale bezrobotną 

    inne 
 

   jestem osobą bezrobotną niezarejestrowaną  
w ewidencji urzędów pracy, w tym: 

    osobą długotrwale bezrobotną 

    inne 

 

  jestem osobą pracującą, w tym: 

   osobą pracującą w administracji rządowej 

   osobą pracującą w administracji samorządowej 

   osobą pracującą w MMŚP 

   osobą pracującą w dużym przedsiębiorstwie 

   osobą pracującą w organizacji pozarządowej 

   osobą prowadzącą własną działalność 

   inne 

Jestem zatrudniona/y w: …………………………………………………………………………. /jeśli dotyczy/ 

                                                                (nazwa i adres pracodawcy) 

Wykonuję zawód: ……………………………………………………………………………… /jeśli dotyczy/ 

 
 

5. DODATKOWE INFORMACJE: 

Posiadam aktualne orzeczenie  
o niepełnosprawności3 albo inny dokument,  
o którym mowa w ustawie o ochronie zdrowia 
psychicznego (zaznaczyć właściwy „X”)4 
Osoba posiadająca orzeczony stopień niepełnosprawności 
zobowiązana jest przedłożyć kserokopię orzeczenia. 

 

 tak                      nie                   odmowa podania informacji 
 

Kod niepełnosprawności 

 

  01 – U       02 – P       03 – L       04 – O 

  05 – R       06 – E       07 – S       08 – T 

  09 – M       10 – N       11 – I       12 – C 
 

Stopień niepełnosprawności    Znaczny                            Umiarkowany           Lekki 

Jakie konieczne usprawnienia ze względu  
na Pani/Pana niepełnosprawność należy 
wprowadzić, aby umożliwić Pani/Panu udział  
w Projekcie? 

 
1. .......................................................................................................................................... 
 
2. ......................................................................................................................................... 
 
3. .......................................................................................................................................... 
 
4. .......................................................................................................................................... 
 
5. .......................................................................................................................................... 

                                                 
3 Osoba z niepełnosprawnościami – należy przez to rozumieć osobę niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 127, poz. 721, z póź. zm), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 
sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011r. Nr. 231, poz.1375). 

4 Dane wrażliwe – Kandydat/tka ma prawo odmowy danych wrażliwych. Odmowa udzielenia informacji skutkuje brakiem uzyskania dodatkowych punktów na etapie 
rekrutacji do projektu. 
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6. WYKSZTAŁCENIE (należy zaznaczyć wyłącznie jeden, najwyższy stopień posiadanego wykształcenia) 

Oświadczam, iż posiadam 
wykształcenie:  

 brak  ponadgimnazjalne / ponadpodstawowe  

 podstawowe   policealne 

 gimnazjalne  wyższe 

 

 

7. STATUS OSOBY W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU5 (należy zaznaczyć właściwe pola) 

 
Czy jest Pani/n osobą należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrantem, osobą obcego pochodzenia?                                                          
 

        tak                           nie                                             odmowa podania informacji 
 
Czy jest Pani/n osobą bezdomną lub dotkniętą wykluczeniem z dostępu do mieszkań? 

        tak                           nie 
 
Czy jest Pani/n osobą w innej niekorzystnej sytuacji społecznej?    

        tak                           nie                                               odmowa podania informacji 

 

 

 

Ja, niżej podpisany/-a uprzedzony/-a o odpowiedzialności karnej za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub 
zatajenie prawdy,  niniejszym oświadczam, że dane zawarte w Formularzu rekrutacyjnym są zgodne z prawdą. 
 
 
 
 

..............................................       ………………………………… 
                  miejscowość, data                                                             czytelny podpis Kandydata/-ki 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

                                                 
5 Dane podane w poniższej tabeli są wykazywane przez Beneficjenta w systemie teleinformatycznym. Dane wykazane w tabeli 8. Status kandydata w chwili przystąpienia  

do projektu nie mają wpływu na zakwalifikowanie kandydata do projektu.  



 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020                                                                                                                              

  

   

OŚWIADCZENIA KANDYDATA/-KI 

 

1. Oświadczam, że: 

a) zgłaszam swoją kandydaturę do udziału w Projekcie „Rehabilitacja oddechowa po przebytej chorobie COVID-19” 

realizowanym przez Nowy Szpital w Świebodzinie Sp. z o.o. ul. Młyńska 6, 66-200 Świebodzin; 

b) zostałem/am poinformowany/a, iż Projekt „Rehabilitacja oddechowa po przebytej chorobie COVID-19” jest 

współfinansowany ze środków EFS; 

c) zapoznałam/em się i z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie i akceptuję wszystkie jego warunki  

i postanowienia; 

d) w przypadku niezakwalifikowania się do udziału w Projekcie nie będę wnosił/a żadnych roszczeń ani zastrzeżeń  

do Realizatora Projektu. 
 

2. Oświadczam, że (należy zaznaczyć właściwe pole „X”): 

 jestem osobą pełnoletnią, w wieku aktywności zawodowej, pracującą lub powracającą do pracy,   

 jestem po przejściu COVID-19 (posiadam wpis w dokumentacji medycznej rozpoznania U07.1 lub U07.2 nie więcej niż 
12 miesięcy), u której powstałe w czasie COVID-19 ubytki funkcjonalne mimo upływu czasu nie ustąpiły; 

 pochodzę z obszaru województwa lubuskiego6; 

 nie brałam/em udziału w programie uwzględniającym rehabilitację oddechową po COVID-19 w ciągu ostatnich 6 
miesięcy. 

 

 

Ja, niżej podpisany/-a uprzedzony/-a o odpowiedzialności karnej za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub 
zatajenie prawdy,  niniejszym oświadczam, że dane zawarte w oświadczeniach są zgodne z prawdą oraz zobowiązuje 
się do bezzwłocznego informowania o ich zmianie. 

 

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

              miejscowość, data                                                            czytelny podpis Kandydata/-ki 
           
 
   
 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA 

 

Ja, niżej podpisany/a deklaruję: 

1. Uczestnictwo w Projekcie „Rehabilitacja oddechowa po przebytej chorobie COVID-19” realizowanym przez Nowy Szpital  
w Świebodzinie Sp. z o.o. ul. Młyńska 6, 66-200 Świebodzin, po pozytywnym przejściu procesu rekrutacji. 

2. Udział w badaniach ankietowych, które odbędą się w trakcie i po zakończeniu realizacji Projektu. 

3. Czynny udział w formach wsparcia wynikających z Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie. 

4. W przypadku podjęcia/kontynuowania pracy lub założenia własnej działalności gospodarczej w ciągu 4 tygodni od 
zakończenia udziału w Projekcie, zobowiązuję się do dostarczenia do Biura Projektu informacji w zakresie swojego statusu 
na rynku pracy w jednej z niżej wymienionych form:  

 w przypadku osób, które przystąpiły do Projektu jako osoby pracujące - zaświadczenie o zatrudnieniu z zakładu pracy lub 
wyciąg z CEiDG; 

 w przypadku osób, które przystąpiły do Projektu jako osoby powracające do pracy wyciąg z CDiDG lub umowa o 
pracę/zaświadczenie o zatrudnieniu. 

 
 
 
 

 ..............................................       ………………………………… 
                   miejscowość, data                                                              czytelny podpis Kandydata/-ki 

                                                 
6 W przypadku osób fizycznych uczącą się, pracującą lub zamieszkującą na obszarze województwa lubuskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. 


