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Załącznik nr 1 do Regulaminu projektu i rekrutacji „Nowe umiejętności – szkolenia IT ” 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Projekt „Nowe umiejętności – szkolenia IT” 

Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 

nr Projektu RPPK.09.03.00-18-0264/16 

Osi priorytetowa: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie 

Działania: 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych 

realizowany przez ISOFT Grzegorz Lasek 

Okres realizacji projektu: od 2017-05-01 do 2018-08-31 

 

 

 

 
 

Formularz należy wypełnić czytelnie w języku polskim, niebieskim długopisem 

DANE OSOBOWE KANDYDATA 

Nazwisko  

Imię / imiona  

Płeć       kobieta      mężczyzna 

PESEL            

Wiek w chwili przystąpienia   

 

Osoba z niepełnosprawnościami 
 

        

       TAK……….................................................. 
                       (proszę podać stopień niepełnosprawności) 
       NIE 

       Odmowa podania informacji 

 

 

DANE KONTAKTOWE/Miejsce zamieszkania 

Województwo 
 

Powiat  

Gmina  

Miejscowość  

Ulica  Nr domu  Nr lokalu  

Kod pocztowy   -    Poczta  

Obszar zamieszkania       obszar wiejski       obszar miejski 

Narodowość  Dokument tożsamości  

Seria i numer  Telefon kontaktowy  

E-mail  
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WIEK KANDYDATA W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU 
       

      jestem w wieku powyżej 25 roku życia 

      jestem w wieku powyżej 50 roku życia 

data i miejsce urodzenia  ___   ___   _______   _______________   
                                                    (proszę wpisać datę i miejsce urodzenia)    

 

WYKSZTAŁCENIE KANDYDATA W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO 

PROJEKTU 
 

       ISCED 0 – Niższe niż podstawowe (brak formalnego wykształcenia) 

       ISCED 1 - Podstawowe (kształcenie ukończone na poziomie szkoły podstawowej) 

       ISCED 2 - Gimnazjalne (kształcenie ukończone na poziomie szkoły gimnazjalnej)  

       ISCED 3 – Ponadgimnazjalne (kształcenie ukończone na poziomie szkoły średniej lub zasadniczej     

                         szkoły zawodowej) 

W TYM :  

      kształcenie zakończone egzaminem maturalnym 

             kształcenie niezakończone egzaminem maturalnym 

       ISCED 4 - Policealne (kształcenie ukończone na poziomie wyższym niż kształcenie na poziomie  

                         szkoły średniej, które jednocześnie nie jest wykształceniem wyższym) 

       ISCED 5 – 8 - Wyższe (pełne i ukończone wykształcenie na poziomie wyższym) 

 

STATUS KANDYDATA NA RYNKU PRACY W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO 

PROJEKTU 

   

       osoba ucząca się w ………………………………………………………………………………1 
                                         (proszę podać pełną nazwę szkoły/uczelni) 

       osoba pracująca2: 

    osoba pracująca w administracji rządowej 

    osoba pracująca w administracji samorządowej 

    osoba pracująca w organizacji pozarządowej 

    osoba prowadząca działalność na własny rachunek 
 

       osoba pracująca w3: 
 

mikroprzedsiębiorstwie4 

małym przedsiębiorstwie5 

średnim przedsiębiorstwie6 

dużym przedsiębiorstwie7 

     inny  

 

 

                                                 
1 Jeśli dotyczy, należy załączyć oświadczenie 
2 Jeśli dotyczy, należy załączyć oświadczenie 
3 Jeśli dotyczy, należy załączyć oświadczenie 
4 Mikroprzedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników, którego roczny obrót i/lub roczna suma bilansowa nie 

przekraczają 2 milionów EUR. W kategorii mikroprzedsiębiorstwa należy uwzględnić również osoby prowadzące działalność na własny 
rachunek. 
5 Małe przedsiębiorstwo – Przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników, którego roczny obrót i/lub roczna suma bilansowa nie 

przekraczają 10 milionów EUR. 
6 Średnie przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników, których roczny obrót nie przekracza 50 

milionów EUR i/lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. 
7 Duże przedsiębiorstwo – oznacza przedsiębiorstwo, które nie kwalifikuje się do żadnej z ww. kategorii przedsiębiorstwa. 
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Wykonywany zawód: 

                instruktor praktycznej nauki zawodu 

   nauczyciel kształcenia ogólnego 

   nauczyciel wychowania przedszkolnego 

   nauczyciel kształcenia zawodowego 

   pracownik instytucji systemu ochrony zdrowia 

   kluczowy pracownik instytucji pomocy i integracji społecznej 

   pracownik instytucji rynku pracy 

   pracownik instytucji szkolnictwa wyższego 

   pracownik instytucji systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej  

   pracownik ośrodka wsparcia ekonomii społecznej 

   pracownik poradni psychologiczno-pedagogicznej 

   rolnik 

   inny……………………………………………….     
                (proszę podać pełną nazwę zawodu) 

        jestem osobą bezrobotną  

 
                          jestem osobą bezrobotną niezarejestrowaną w PUP                      

                          jestem osobą bezrobotną zarejestrowaną w PUP8  
 
        

                          jestem osobą długotrwale bezrobotną, pozostającą bez pracy powyżej 12 m-cy                           

                                    jestem osobą zarejestrowaną w PUP jako osoba poszukująca pracy9
 

                                                     jednocześnie oświadczam, że pozostaję bez zatrudnienia 

 

         jestem osobą bierną zawodowo 

 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO GRUPY DOCELOWEJ – osoby w szczególnie trudnej 

sytuacji na rynku pracy 

 

      Zamieszkuję na terenie województwa podkarpackiego     

       osoba zamieszkująca obszar wiejski 

       w wieku 50+ 

       osoba z wykształceniem co najwyżej podstawowym 

       osoba z dochodami na członka rodziny poniżej 600,00 zł 

       osoba z niepełnosprawnościami10 

       kobieta 

       żadne z powyższych 

 

 

 

                                                 
8 Jeśli dotyczy, należy załączyć zaświadczenie z PUP 
9 Jeśli dotyczy, należy załączyć zaświadczenie z PUP 
10 Jeśli dotyczy, należy załączyć orzeczenie 
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OŚWIADCZENIA 

 

Oświadczam że: 

1. dane zawarte w Formularzu zgłoszeniowym są prawdziwe, 

2. zapoznałam/-em się z procesem rekrutacji i wyrażam zgodę na mój udział w postępowaniu 

rekrutacyjnym, 

3. zostałam/-em poinformowana/-y, iż dane zawarte w Formularzu zgłoszeniowym, 

zbierane są w celu gromadzenia informacji na temat osób i instytucji korzystających ze 

wsparcia EFS, 

4. zostałam/-em poinformowana/-y, że Projekt jest współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 

5. wyrażam zgodę na używanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku/ głosu/ wypowiedzi przez 

Beneficjenta dla celów działań informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją Projektu. 

Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również o 

wynagrodzenie względem Beneficjenta z tytułu wykorzystywania mojego wizerunku/ głosu/ 

wypowiedzi na potrzeby określone w oświadczeniu, 

6. zobowiązuję się do udziału w badaniach ankietowych związanych z realizacją Projektu w jego 

trakcie i po zakończeniu, 

7. oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem projektu i rekrutacji i akceptuję jego zapisy, 

8. oświadczam, że z własnej inicjatywy jestem zainteresowana/y zdobyciem, podniesieniem lub 

uzupełnieniem umiejętności i kompetencji cyfrowych.   

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych powyżej, zgodnie  

z przepisami art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

(tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przez ISOFT Grzegorz Lasek do celów związanych 

z przeprowadzeniem rekrutacji, realizacji, monitoringu i ewaluacji projektu „Nowe umiejętności – 

szkolenia IT”. 

 

 

 

 

 

………………………………   …………………………………….. 

   Miejsce i data                              Podpis Kandydata do Projektu 

 

 


