
FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROGRAMU SPECJALNEGO
„OD(NOWA)”

Wypełnia pracownik Powiatowego Urzędu Pracy

Realizator Powiatowy Urząd Pracy w Proszowicach
32-100 Proszowice, ul.Krakowska11

Data i godzina wpływu Formularza

Złożenie formularza nie oznacza zakwalifikowania do udziału w programie specjalnym.

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KANDYDATA DO PROGRAMU
Wypełnia osoba bezrobotna

Dane Personalne
Nazwisko i imię (imiona)
Nazwisko rodowe
Data i miejsce urodzenia
PESEL
Adres zameldowania
                    Miejscowość
                    Ulica, nr domu/lokalu
                    Kod pocztowy
Adres zamieszkania
                    Miejscowość
                    Ulica, nr domu/lokalu
                    Kod pocztowy
Adres do korespondencji
Tel. domowy/komórkowy
Adres e-mail

II. WŁASNE UZASADNIENIE UDZIAŁU W PROGRAMIE SPECJALNYM
Jestem zainteresowany/a udziałem w programie specjalnym „OD(NOWA)”, ponieważ: 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………



Oświadczenie:

Oświadczam,  że  jestem  zainteresowany  udziałem  w  programie  specjalnym  „OD(NOWA),  w 
jednej z poniższych ścieżek
 (należy wstawić X w odpowiednim miejscu) 
Ścieżka nr 1:

• poradnictwo zawodowe, 
• zastosowanie kwestionariusza uzdolnień przedsiębiorczych
• szkolenie z małej  przedsiębiorczości,
• przyznanie  dofinansowania  do  podjęcia  działalności  gospodarczej  w  wysokości 

20 000 zł
• wsparcie pomostowe dla rozpoczynających działalność gospodarczą 2400 zł (wypłata 

jednorazowa po 3 miesiącach od daty uruchomienia działalności po przedstawieniu 
dokumentów potwierdzających dokonanie wydatków.

Ścieżka nr 2:
• poradnictwo zawodowe
• profesjonalne portfolio,
• szkolenie „Brukarza z uprawnieniami na zagęszczarki, ubijaki wibracyjne i betoniarki”
• pośrednictwo pracy,
• bon motywacyjny dla osoby bezrobotnej,  która po szkoleniu samodzielnie znajdzie 

pracę w wysokości 2 000 zł
Ścieżka nr 3:

• poradnictwo zawodowe, 
• profesjonalne portfolio,
• szkolenie „Pielęgnacja i zagospodarowanie terenów zielonych”,
• pośrednictwo pracy,
• bonus motywacyjny dla osoby bezrobotnej, która po szkoleniu samodzielnie znajdzie 

pracę w wysokości 2 000 zł
Ścieżka nr 4:

• poradnictwo zawodowe, 
• profesjonalne portfolio,
• pośrednictwo pracy,
• subsydiowane zatrudnienie w ramach robót publicznych (do 4 m-cy)
• premia  dla  pracodawcy  za  zatrudnienie  bezrobotnego po  okresie  subsydiowanego 

zatrudnienia  w wysokości  2 000 zł  za zatrudnienie  co najmniej  50% skierowanych 
bezrobotnych po upływie okresu trwania robót publicznych (warunkiem wypłaty premii 
jest zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na okres co najmniej 3 m-cy).

• zwrot  kosztów  zakupu  narzędzi  i  ubrań  roboczych  samorządom,  które  zatrudniły 
bezrobotnych w ramach robót publicznych - do 470 zł na osobę (po przedstawieniu 
dokumentów potwierdzających wydatek)

Ścieżka nr 5:
• poradnictwo zawodowe, 
• pośrednictwo pracy,
• zatrudnienie w ramach refundacji kosztów wyposażenie lub doposażenia stanowiska 

pracy,
• bonus  adaptacyjny  o  wartości  800  zł  w  celu  zniwelowania  deficytów  w  procesie 

adaptacji do stanowiska pracy (może być przeznaczony na zakup ubrania do pracy, 
wizyty u fryzjera lub kosmetyczki)

Ścieżka nr 6:
• poradnictwo zawodowe, 
• profesjonalne portfolio,
• pośrednictwo pracy,
• organizację staży (do 5 m-cy)
• premia dla pracodawcy za zatrudnienie bezrobotnego po okresie stażu  w wysokości  

2 000 zł  za każdego zatrudnionego (warunkiem wypłaty premii jest zatrudnienie na 



podstawie umowy o prace na okres co najmniej 3 m-cy) lub bonus motywacyjny dla 
osób, które po zakończonym stażu samodzielnie znajdą pracę

• bonus adaptacyjny w wysokości  800 zł  w celu  zniwelowania  deficytów w procesie 
adaptacji do stanowiska pracy (może być przeznaczony na zakup ubrania do pracy, 
wizyty u fryzjera lub kosmetyczki)

Oświadczam, że:

• w  przypadku  zakwalifikowania  mnie  do  programu  specjalnego,  pn.„OD(NOWA)”,  wezmę 
udział  we  wszystkich  formach wsparcia  w ramach wybranej  lub wskazanej  przez doradcę 
zawodowego ścieżki.

• w przypadku otrzymania świadczenia rzeczowego w ramach bonusu adaptacyjnego jestem 
zobowiązany/a  odprowadzić zaliczkę na podatek przy rozliczeniu rocznym na podstawie PIT 
8C wystawionego przez urząd. 

• Jeżeli  zostanie mi przyznany bonus motywacyjny/wsparcie pomostowe zostanie wypłacone 
ono w kwocie netto (wysokość wsparcia pomniejszona o podatek dochodowy) na podstawie 
PIT 11 wystawionego przez urząd. 

Prawdziwość  informacji  zawartych  w  niniejszym  formularzu  potwierdzam  pod  rygorem 
odpowiedzialności  karnej przewidzianej  w art.  233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – 
Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.).

……………..……………………………………………
Data i czytelny podpis Kandydata

CZĘŚĆ PRZEZNACZONA DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY

Opinia  pracownika  merytorycznego  o  spełnianiu  przez  kandydata/kę  warunków 
kwalifikowalności do udziału w programie specjalnym „OD(NOWA)”.

W dniu złożenia formularza rekrutacyjnego, tj. …………………………kandydat/ka 
   spełnia
   nie spełnia 
warunki/ów kwalifikowalności do programu specjalnego, pn. „(OD)NOWA”.

Uzasadnienie: …………………………………………………………………………………………..

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

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

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

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

Proszowice,   …..…………………..                                              

 ………….…………………………………………….

                                                                                                        Podpis pracownika merytorycznego PUP




