
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

Załącznik nr 1 do Regulaminu 

PROJEKT  

„RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ – PIERWSZA EDYCJA PROGRAMU AKTYWIZACYJNEGO  

DLA CUDZOZIEMCÓW NA LATA 2022 – 2023” W RAMACH 

RESORTOWEGO PROGRAMU AKTYWIZACYJNEGO DLA CUDZOZIEMCÓW 

NA LATA 2022 – 2025 

 

Formularz rekrutacyjny  

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie – Realizator Lider wraz ze Współrealizatorami,  

tj. Stowarzyszeniem Mi- Gracja; Stowarzyszeniem POLITES; Stowarzyszeniem Związek 

Ukraińców w Polsce Odział w Szczecinie realizują Projekt „Razem Możemy Więcej”. Projekt 

skierowany jest w sposób szczególny do cudzoziemców, którzy przyjechali do Polski z państw 

znajdujących się w sytuacji kryzysowej, np. związanej z prowadzonymi na ich terenie działaniami 

zbrojnymi i obejmuje zadania: 

1. Integrację na rynku pracy poprzez aktywizację zawodową i rozwój przedsiębiorczości 

cudzoziemców poszukujących pracy, planujących otworzenie działalności lub już 

pracujących/prowadzących działalność, ale wymagających wsparcia. 

2. Integrację w społeczeństwie poprzez rozwój indywidualny oraz wzmocnienie aktywności  

w różnych obszarach życia społecznego cudzoziemców. 

Formularz rekrutacyjny dotyczy - Priorytet I: Aktywizacja zawodowa.  

W Formularzu zastosowano kryterium punktowe (dot. pkt. 7 – 5 pkt. za odpowiedź). O uczestnictwie  

w zadaniu projektu - Aktywizacji zawodowej może zdecydować ilość punktów oraz kolejność zgłoszeń.    

 

Jeśli jest Pan/Pani zainteresowany/a bezpłatnym udziałem w Projekcie – prosimy o wypełnienie 

formularza rekrutacyjnego:  

 

L.p Nazwa Pola do wypełnienia / zaznaczenia 

Dane KANDYDATA DO PROJEKTU 

1.  Imię / imiona  

2.  Nazwisko   

3.  Obywatelstwo  



Dane kontaktowe 

4.  Numer telefonu  
 
 

5.  Adres e-mail  

6.  Adres zamieszkania/ Miejscowość  

Pytania dotyczące udziału w zadaniach projektu:                                                                                     Kryteria pkt. 

7.  

Jestem obywatelem Ukrainy, który znalazł się  
w Polsce w związku z prowadzonymi działaniami 
wojennymi na terytorium Ukrainy i znajduję się  
w szczególnie trudnej sytuacji życiowej 

 tak   

 nie 

 

…. punktów 

8.  
Jestem obywatelem Ukrainy, który przyjechał  
do Polski po 24.02.2022 r. w wyniku działań 
wojennych na terytorium Ukrainy 

 tak   

 nie 

 

 

9.  
Jestem cudzoziemcem legalnie przebywającym  
w Polsce znajdującym się w sytuacji kryzysowej 

 tak 

 nie     

10.  Jestem osobą pełnoletnią (18+) 
 tak 
 nie 

11.  Jestem osobą bezrobotną/poszukującą pracy 
 tak 
 nie 

12.  
Jestem osobą zarejestrowaną w Powiatowym 
Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna/ 
poszukująca pracy 

 tak 
 nie 

13.  Jestem osobą pracującą 
 tak 
 nie 

 

14.  Jestem osobą uczącą się  
 tak 
 nie 

 

15.  
Potrzebuję obecności tłumacza języka 
ukraińskiego/rosyjskiego w zadaniach projektu 

 tak 

 nie 
 

16.  
Wezmę udział w bezpłatnym kursie języka 
polskiego (minimum 100 godzin lekcyjnych) 
dostosowanym do mojego poziomu umiejętności  

 tak 

  nie 
 

17.  

Jestem zainteresowany indywidualną rozmową 
doradczą oraz opracowaniem Indywidualnego Planu 
Działania w celu określania potrzeb, potencjału  
i możliwości na lokalnym rynku pracy 

  tak 
  nie  

18.  

Jestem zainteresowany pakietem wspierającym 
tworzenie życiorysu zawodowego (CV/RESUME) 
oraz przygotowaniem życiorysu zawodowego przy 
wsparciu doradcy zawodowego  

 tak 

  nie 
 

19.  
Wezmę udział w grupowym spotkaniu 
informacyjnym dotyczącym aktualnej sytuacji na 
rynku pracy w województwie zachodniopomorskim 

 tak 

  nie  
 

20.  
Wezmę udział w grupowych zajęciach 
warsztatowych z zakresu poradnictwa zawodowego, 
określonych przez Indywidualny Plan Działania  

 tak 
 nie 

 



 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

21.  
Wezmę udział w zajęciach warsztatowych  
pn. „Nowoczesne metody poszukiwania pracy” 

 tak 
 nie 

 

22.  
Wezmę udział w zajęciach warsztatowych  
pn. „Dokumenty aplikacyjne” 

 tak 
 nie 

 

23.  
Wezmę udział  w zajęciach warsztatowych  
pn. „Rozmowa kwalifikacyjna i Twoje mocne strony” 

 tak 
 nie 

 

24.  
Wezmę udział w zajęciach warsztatowych pn. 
„Etykieta w miejscu pracy. Autoprezentacja i 
Wizerunek” 

 tak 
 nie 

 

25.  

Jestem zainteresowany spotkaniem informacyjnym 
online z zakresu zakładania oraz prowadzenia 
działalności gospodarczej pn. „Narodziny firmy  
w Polsce krok po kroku” 

 tak 
 nie 

 

 
 

Klauzula informacyjna dla Uczestnika Projektu 

 
Zgodnie z art. 13 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 (zwane dalej „RODO”) Wojewódzki Urząd Pracy 

(WUP) w Szczecinie informuje, że: 
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie z siedzibą  

ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin. Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres 

mailowy sekretariat@wup.pl lub telefonicznie pod numerem 91/42-56-101 lub pisemnie na adres siedziby 

Administratora.  

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/ Pan skontaktować poprzez email: 

iod@wup.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się 

kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 

związanych z przetwarzaniem danych.  

3. Pani/ Pana dane będą przetwarzane w celu udziału w projekcie „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ – PIERWSZA 

EDYCJA PROGRAMU AKTYWIZACYJNEGO DLA CUDZOZIEMCÓW NA LATA 2022 – 2023” w ramach 

Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022 – 2025, w związku z otrzymanym 

dofinansowaniem z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, a także do prowadzenia wszelkiej 

korespondencji w ww. zakresie, w celu archiwalnym oraz statystycznym.  

4. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest Art. 6 ust.1 lit c  RODO w związku z art. 62d ustawy z dnia 

20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.2022.0.690 ze zmianami oraz art. 

6 ust. 1 lit e RODO– gdy przetwarzanie jest niezbędne do realizacji zadania w interesie publicznym. Podstawę 

prawną przetwarzania danych stanowią również przepisy z zakresu postępowania administracyjnego.  

W przypadku przetwarzania danych osobowych szczególnej kategorii podstawą przetwarzania będzie Art. 9 

ust.2 lit a i g RODO.  

5. Przetwarzaniu będą podlegać dane podane przez Panią/Pana w formularzu rekrutacyjnym, w trakcie usług 

doradczych m.in. w Indywidulanym Planie Działania lub/i CV, uczestnictwa w kursie języka polskiego oraz  

w trakcie innych form wsparcia uczestników projektu.  

6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym przy realizacji  projektu 

„Współrealizatorom”: Stowarzyszeniu Mi-Gracja z siedzibą Al. Wojska Polskiego 90, 70-482 Szczecin; 

Stowarzyszeniu POLITES z siedzibą ul. Dworcowa 19/205, 70-206 Szczecin; Związkowi Ukraińców w Polsce, 

oddział w Szczecinie w siedzibie ul. Mickiewicza 45, 70-385 Szczecin w celu udziału w działaniach projektu 

mailto:sekretariat@wup.pl


realizowanych przez powyższe Stowarzyszenia. W przypadku korzystania ze wsparcia w postaci nauki języka 

polskiego- dane zostaną udostępnione realizatorowi usługi.  

7. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej z siedzibą 

ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa, pracowników Administratora w zakresie obsługi systemu 

informatycznego, dostawców usługi IT w zakresie obsługi systemu informatycznego, audytorów wew. i zew.  

i inne podmioty kontrolujące, a także mogą być przekazane podmiotom świadczącym usługi 

pocztowe/kurierskie. 

8. Dane będą przechowywane przez 10 lat zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Wojewódzkiego 

Urzędu Pracy w Szczecinie. 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, oraz prawo  

ich sprostowania, sprzeciwu(w zakresie danych, których podstawą przetwarzania opiera się na Art. 6 ust.1 lit. 

e RODO) oraz ograniczenia ich przetwarzania.  

10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 

osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia 

domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r.  

o ochronie danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z którym należy się 

kontaktować pisząc na adres: ul. Stawki 2 00-193 Warszawa,  telefon: 22 531 03 00) 

11. Podanie danych osobowych jest nieobowiązkowe, ale wymagane w celu udziału w projekcie. 

        

Oświadczenia 

1
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Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem uczestnictwa w Projekcie akceptuję go  
i zobowiązuję się do jego stosowania 

 

 
  tak 
  nie 

 

26 
 

Oświadczam, iż wszystkie podane przeze mnie informacje są prawdziwe i kompletne.  
 
 tak 
 nie  

 

       ………………………………………………….. 

      (data i podpis Kandydata do projektu) 

Informacja doradcy zawodowego (wypełnia doradca zawodowy) 

 
1. Termin spotkania w celu opracowanie IPD:……………………………………………………………………………….... 
2. Informacje o przerwaniu udziału w Projekcie: ………………………………………………………………………………. 

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

3. Termin zakończenia udziału Projekcie: ………………………………………………................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. Inne informacje…………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

 

 


